Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

ZÁPIS ZE 6. SETKÁNÍ STAROSTŮ
ze dne 11. 12. 2018

Místo: Olomouc, velká zasedací místnost RARSM.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezence účastníků
Zpráva o činnosti CSS
Udržitelnost projektu
Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů
Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
Závěr

ad 1) Přítomné zástupce členských měst a obcí SOSM přivítal, jednání zahájil a dále vedl Zdeněk
Hilbert, manažer CSS. V době zahájení valného shromáždění bylo přítomno 12 řádných členů, dle
Čl. 4 PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ STAROSTŮ DSO Metodiky fungování Center společných služeb
- "Setkání musejí probíhat za účasti minimálně 50 % starostů členských obcí DSO. V případě, že
nebude naplněna podmínka 50 % účasti starostů členských obcí DSO, musí manažer CSS svolat
náhradní setkání ve stejném období, které bylo pro dané setkání vymezeno“.
Proto manažer CSS analogicky v souladu se Čl. IX, bodu 9 Stanov - "Pokud se nedostaví potřebný
počet členů, jednání správní výbor SOSM ukončí a do 20 dnů svolá náhradní valné shromáždění.
Toto náhradní valné shromáždění je schopné usnášení vždy, bez ohledu na počet přítomných členů"
ukončil jednání a svolal náhradní setkání starostů na 11. 12. 2018 v 10.30 hodin do velké zasedací
místnosti RARSM, ul. Horní náměstí 5.
Na náhradním setkání starostů byl všemi hlasy přítomných schválen program setkání starostů
SOSM dle předloženého návrhu.
ad 2) Zdeněk Hilbert, manažer CSS přednesl přítomným zprávu o činnosti CSS, ve které se
zaměřil mimo jiné na výstupy setkání zástupců CSS v Olomouci a sdílení dobré praxe. Zpráva byla
přítomnými vzata na vědomí. V rámci této prezentace představil rovněž výstupy analýzy přínosů a
to na úrovni jak na úrovni našeho DSO, tak z pohledu globálních čísel za celý projekt. Přítomní
vzali podané informace na vědomí. Prezentace je uložena v IS CSS v sekci Dokumenty.
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ad 3) Manažer CSS dále informoval přítomné o blížícím se konci projektu, fungování CSS
v Olomouci v roce 2019 a v dalších letech v rámci udržitelnosti. Byly projednány finanční otázky
fungování CSS při SOSM , přičemž bylo konstatováno, že se v nejbližší době v této souvislosti
neplánuje zvyšování členských ani jiných poplatků členů sdružení.
ad 4) V dalším bodě Zdeněk Hilbert, manažer CSS vyzval přítomné k hodnocení kvality a rozsahu
služeb poskytovaných CSS. Poté nechal přítomné hlasovat o způsobu hodnocení – všichni přítomní
se vyjádřili pro hodnocení prostřednictvím on-line dotazníku, jehož rozeslání na všechny zapojené
obce zajistí manažer CSS. S přítomnými zástupci obcí byl dohodnut termín pro vyplnění a zaslání
hodnocení do 20. 12. 2018.
Vyhodnocení dotazníku:
Z rozeslaných 21 dotazníků bylo přijato 21 odpovědí, tj 100%.
Celková známka pro:
Otázka 1. Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?
Otázka 3. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?

1,71
1,76

ad 5) V dalším bodě schváleného programu Zdeněk Hilbert, manažer CSS, apeloval na zástupce
obcí, aby využili možnosti možnosti propagace DSO a v něm sdružených obcí. Přítomným byla
znovu nabídnuta možnost propagace prostřednictvím nových internetových stránek DSO a
v Informačním zpravodaji, který je v souladu s postupy projektu vydáván každého půlroku.
Přítomní vzali nabídku na vědomí.
V rámci bodu č. 5 byla rovněž projednána možnost doplnění či změny agendy CSS. Ve své
prezentaci uvedl, že původní největší podíl aktivit, který byl zaměřen na dotační poradenství,
aktuálně dorovnávají aktivity z oblasti veřejných zakázek. Informoval o aktualitách v této oblasti,
souvisejících zejména s novou povinností elektronické komunikace i ve fázi podávání a otevírání
nabídek. CSS, respektive agentura má k dispozici elektronický nástroj (dle požadavků ZZVZ).
Obce, které využijí CSS dle §43 ZZVZ, nemusí vlastnit či provozovat vlastní el. Nástroj a ušetří tak
lidské, finanční i časové zdroje při administraci VZ.
S ohledem na fakt, že CSS nepřistoupilo k rozšíření služeb o oblast GDPR, byly přítomným znovu
navrhnuty další oblasti, a to zejména společné postupy a vzdělávání zastupitelů či jiných zástupců
obcí. Z prvních reakcí lze vyčíst, ze v souvislosti s personálními změnami po komunálních volbách
by mohl vzrůst zájem o školení a vzdělávání starostů či pracovníků samospráv.
ad 7) V závěru vyzval Zdeněk Hilbert, manažer CSS, přítomné k diskuzi nad všemi body jednání,
či k dalším tématům z pléna. Rovněž informoval přítomné o termínu dalšího setkání starostů, které
je dle metodiky třeba uskutečnit v na podzim 2018. Potom poděkoval všem zúčastněným zástupcům
obcí za účast a ukončil jednání. Připraveným zástupcům obcí dal prostor pro individuální dotazy a
konzultace.

Dne: 11. 12. 2018

Str. 2

Zpracoval: Zdeněk Hilbert

