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Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS ZE 7. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 25. 6. 2019 

 

Místo: Olomouc, velká zasedací místnost RARSM. 

Program:  

1. zpráva o činnosti CSS, 

2. informace k prodloužení doby realizace projektu a nové aktivitě 

3. ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů, 

4. projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS, 

5. výstupy z analýzy přínosů CSS. 

6. Udržitelnost projektu – nové informace 

7. Závěr 

Přítomné zástupce členských měst a obcí SOSM přivítal, jednání zahájil a dále vedl Zdeněk Hilbert, 

manažer CSS. V době zahájení valného shromáždění bylo přítomno 14 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 25. 6. 2019 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 1) Zdeněk Hilbert, manažer CSS přednesl přítomným zprávu o činnosti CSS, ve které se 

zaměřil mimo jiné na výstupy setkání zástupců CSS v Olomouci a příklady dobré praxe. V rámci 

hodnocení aktivit připomněl přítomným informace o povinné digitalizaci veřejných zakázek. 

Veřejné zakázky se staly jednou z nejčastěji poskytovaných aktivit naším CSS, proto byla větší část 

diskuse věnována využíváním elektronického nástroje prostřednictvím zastoupení zadavatele podle 

§43 ZZVZ, tedy CSS. Dále byli přítomní informováni o stavu projektu týkajícího oblasti odborného 
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poradenství - Rozvojové plány a Ostatní dokumenty. DSO podalo projekt s názvem Rozvoj obcí 

střední Moravy, do kterého je zapojeno 16 obcí a jehož předmětem je  

 Tvorba a aktualizace strategických dokumentů 

 Zpracování analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů 

týkajících se komunikace s veřejností 

 Vzdělávací aktivity 

 Implementace strategie  

Zpráva byla přítomnými vzata na vědomí. Přítomní vzali podané informace na vědomí. Prezentace 

je uložena v IS CSS v sekci Dokumenty. 

ad 2)  Manažer CSS dále informoval přítomné o blížícím se konci projektu, fungování CSS 

v Olomouci v roce 2019 a v dalších letech v rámci udržitelnosti. Zdeněk Hilbert představil novou 

aktivitu projektu s názvem Lokální ekonomika, jejíž výstupem by měly být Seznam malých a 

středních podnikatelů a Databáze brownfields a nebytových prostor. Manažer CSS popsal způsob 

realizace aktivity a vyzval přítomné ke spolupráci.   

ad 3) 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 30. 6. 2019. 

Vyhodnocení dotazníku: 

Z rozeslaných 50 dotazníků bylo přijato 18 odpovědí, tj 36%.  

Celková známka pro:  

Otázka 1. Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?  1,89 

Otázka 3. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?  1,83 
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ad 4) V dalším bodě byla rovněž projednána možnost doplnění či změny agendy CSS. S ohledem na 

fakt, že CSS nepřistoupilo k rozšíření služeb o oblast GDPR, byly přítomným znovu navrhnuty 

ostatní oblasti odborného poradenství. Z pléna nevzešel žádný návrh na doplnění či změnu.   

ad 5) Následně byli přítomní seznámeni s výstupy setkání zástupců CSS, které proběhlo 4.6.2019 

v Olomouci. Zpráva byla přítomnými vzata na vědomí.  

ad 6) dalším bloku programu seznámil manažer CSS přítomné zástupce obcí s plánem činnosti CSS 

v období udržitelnosti. Podle podmínek projektu bude i CSS Střední Morava držet po dobu min. 13 

měsíců chod centra alespoň v úrovni 1 úvazku. I nadále naše CSS neplánuje ukončení činnosti a 

plynule naváže na téměř 20 letou tradici poskytování služeb v oblasti posilování administrativní 

kapacity obcí. 

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 2019. Potom poděkoval všem zúčastněným zástupcům 

obcí za účast a ukončil jednání. Připraveným zástupcům obcí dal prostor pro individuální dotazy a 

konzultace.  

 


