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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 Z ÚVODNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 08. 09. 2016 

Místo: Městský úřad v Luhačovicích 

1) Prezence účastníků 

Úvodní slovo si vzal manažer CSS, který uvítal všechny přítomné a konstatoval účast 

nadpoloviční většiny členů. Přítomno 14 z 24 členů – viz prezenční listina. 

Následně manažer CSS seznámil přítomné s programem jednání v rozsahu, který 

obdrželi současně s pozvánkou. 

2) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory   

Manažer CSS v krátkosti představil projekt „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce“ (zkráceně Centrum sdílených služeb = CSS), jeho 

předmět a cíle. viz prezentace. 

3) Vlastní vize fungování CSS 

Manažer CSS prezentoval činnost CSS, která bude zaměřena na aktivity, které budou 

přispívat k naplnění cílů projektu.  

CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a 

dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence 

např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a 

ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního 

servisu apod. 

CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného 

výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) 

s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc 

zůstane vždy na samotných obcích. 

CSS bude mít také roli kontaktního centra pro občany DSO. Cílem je využít společně 

sdílenou administrativní kapacitu i pro občany obcí DSO. 
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4) Představení zaměstnanců + kontaktní údaje 

Manažer CSS představil zaměstnance, kteří jsou obcím DSO a jejich občanům 

k dispozici: 

Manažer CSS: Mgr. Michaela Horňáková, mob.: 776 895 929, e-mail: 

hornakova@luhacovskezalesi.cz 

Specialista pro rozvoj mikroregionu: Bc. Zuzana Valášková, mob.: 773 230 365, e-

mail: valaskova@luhacovskezalesi.cz 

5) Představa o hlavní činnosti CSS 

Manažerem CSS byly prezentovány možné příklady aktivit, které bude CSS obcím 

poskytovat: 

- oborná konzultace se starostou, 

- odborná konzultace k VZ a dotacím, 

- žádost o dotace, 

- monitoring dotačních titulů, 

- konzultace a příprava smluv, 

- aktualizace webových stránek, 

- tvorba strategického dokumentu obce, 

- organizace setkání starostů, 

- společné nákupy služeb a komodit atd. 

6) Způsob fungování CSS 

Manažer CSS prezentoval způsob fungování CSS: 

- Administrativní podpora obcí – zajištění některých aktivit za obce, 

- Odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy, 

- Kontaktní centrum pro občany DSO, 

- Zaměstnanci nabízejí osobní schůzky a jsou k dispozici na výše uvedených 

kontaktech. 

- Otevírací doba CSS je od pondělí – čtvrtek (8:00 – 15:00). 

mailto:hornakova@luhacovskezalesi.cz
mailto:valaskova@luhacovskezalesi.cz
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Současně budou členské obce vyzvány ke specifikaci oblastí, ve kterých se občané 

budou moci obracet na CSS, např. v případě omezené dostupnosti vlastního obecního 

úřadu. 

7) Nastavení zásobníku projektů 

Manažer CSS předal slovo specialistovi pro rozvoj mikroregionu, který prezentoval 

jednu z mnoha povinností v rámci realizace projektu. Jedná o vytvoření tzv. zásobníku 

projektů, které je CSS povinno zpracovat do 30. 9. 2016. Zaměstnanci CSS navrhli 

zásobník projektů, obsahující již projekty v realizaci, či projekty v přípravné fázi. 

Jedná se o tyto projekty: 

- stavební práce na realizaci cyklostezky Hřivínův Újezd – Kaňovice, 

- Projekt pod názvem „Ukažte, sousede“ – předmětem projektu je přeshraniční 

exkurze za příklady dobré praxe a vytvoření propagačního materiálu 

- Projekt pod názvem „Jarmark venkova“ – předmětem projektu je rozmanitá akce 

„Jarmark venkova“ v rámci vyhlášení vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku a 

vytvoření propagačního materiálu 

- Pořízení kompostérů a štěpkovačů 

- Pořízení kontejnerů pro separovaný odpad a stavební úpravy separačních hnízd 

- Projekt pod názvem „Príprava a zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce žiakov 

základných a stredných škôl na území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja“ – 

předmětem projektu jsou aktivity mezi žáky ZŠ a ŠŠ, spolupráce s místními 

zaměstnavateli zaměřená na podporu učňovských oborů 

Současně budou členské obce vyzvány ke specifikaci dalších meziobecních projektů, a 

to prostřednictvím mailové komunikace. 

8) Obsah zpravodaje 

Zúčastnění byli informováni o přípravě 1. čísla zpravodaje a jeho obsahu. Současně 

budou členské obce vyzvány ke specifikaci dalších témat, které by chtěli do 

zpravodaje zahrnout, a to prostřednictvím mailové komunikace. 

9) Dotazník - Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u 

jednotlivých starostů  

Taktéž proběhla informace, že v rámci každého setkání starostů bude při prezenci 

distribuován dotazník, který ověří spokojenost s rozsahem a kvalitou poskytovaných 

služeb starostů členských obcí MLZ. Vyhodnocení 1. dotazníku spokojenosti je 

přílohou tohoto zápisu. 


