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Dne: 27. 6. 2017  Zpracovala: Bc. Zuzana Valášková 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

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

 

ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 27. 06. 2017 

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 18 z 24 členů – viz prezenční listina. 

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

obdrželi současně s pozvánkou. 

2) Zpráva o činnosti CSS (aktivity a jejich přehled, sebehodnotící zprávy, vzdělávání 

CSS) 

 

Manažer CSS seznámil přítomné s aktivitami, které CSS poskytovalo členským obcím 

Mikroregionu Luhačovské Zálesí a počtu obcí, kterým bylo poskytnuto odborné 

poradenství, a to konkrétně v období 1. 12. 2016 – 26. 6. 2017.  

 

Přehled aktivit poskytovaných CSS: 

 odborné poradenství zaměřené nejvíce na oblast dotací, realizaci projektů, veřejné 

zakázky 

 propagace činnosti CSS, setkávání s představiteli obcí a monitorování jejich potřeb 

 příprava setkání se starosty 

 příprava a realizace projektů 

 příprava informačního zpravodaje 

 správa a aktualizace webových stránek CSS/DSO 

 monitoring dotačních příležitostí 

 příprava či aktualizace zásobníku projektů 
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Dále byli přítomni informování o tom, že CSS za dobu své činnosti pravidelně 

reportuje svou činnost vůči Svazu měst a obcí ČR, a to prostřednictvím tzv. 

sebehodnotících zpráv. 

 

Další z povinností v rámci projektu je vzdělávání zaměstnanců CSS. Přítomní byli 

informováni o vzdělávacích akcích, které zaměstnanci CSS absolvovali v roce 2017. 

 

3) Výstupy z analýzy přínosů CSS 

 

Zúčastnění byli informováni, že v tomto roce měli povinně zpracovat analýzu přínosů 

CSS. Analýza přínosů činnosti / aktivit CSS umožní definovat a porovnat přínosy i 

náklady dané aktivity, tj. jeho ekonomickou a časovou efektivitu pro starosty 

mikroregionu. Cílem analýzy je současně doložit výhodnost zajišťování vybrané 

agendy. 

 

Na základě evidence aktivit v interním registru CSS bylo zjištěno, že počet tzv. 

„konzultačních“ hodin týkajících se agendy dotací a výše uvedených aktivit dosáhl 

v období od 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 níže uvedené hodnoty: 

Počet konzultačních hodin 162 

Dále bylo zjištěno, že průměrná částka za dotační management (tzn. veškeré výše 

uvedené dotační aktivity) u EXTERNÍCH subjektů činí v průměru 500,- Kč / hodinu. 

Mezi tyto EXTERNÍ subjekty jsou řazeny poradenské firmy, které se dotacemi 

zabývají.  
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Bylo vypočítáno, že v rámci dotační agendy by obce hradily EXTERNÍMU subjektu 

za 162 konzultačních hodin celkem 81 000,- Kč. 

 

Počet konzultačních hodin 162 

Náklad za 1 hodinu 500,00 Kč 

Náklad celkem  162*500 = 81 000,00 Kč 

Tabulka 1 Výpočet nákladů za EXTERNÍ subjekt 

Tato hodnota byla v rámci analýzy porovnána s náklady na zaměstnance CSS, kteří se 

v uvedeném období od 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 dotačním aktivitám jednotlivých obcí 

věnovali:  

 Pozn. Hodnota 

Manažer CSS/Specialista CSS superhrubá mzda 29 699,76 Kč 

Náklady za zaměstnance Za 160 h měsíčně 29 699,76 Kč 

Náklad CSS - 1 h 29 699,76 Kč / 160 h 185,62 Kč 

Náklad dle počtu konzultačních hodin 185,62 Kč * 162 h 30 071,01 Kč 

Tabulka 2 Výpočet nákladů za CSS 

Bylo vypočítáno, že výše nákladů za dotační management (tzn. veškeré výše uvedené 

dotační aktivity) činí za 162 konzultačních hodin celkem 30 071,01 Kč. Oproti 

nákladům za EXTERNÍ subjekt činí úspora celkem 50 928,99 Kč. Mzda zaměstnanců 

CSS však zahrnuje i aktivity mimo dotační agendu. 
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Tabulka 3 Graf porovnání nákladů 

 Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě 

Dotační agenda je pro starosty obcí mikroregionu investicí, kterou začali hodně 

využívat a tím podporují rozvoj své obce i regionu. V uvedené analýze byla 

demonstrována především ekonomická úspora finančních prostředků obcí za dotační 

agendu, nicméně dalším přínosem je také úspora času starostů.  

Fungování CSS je tedy pro rozvoj mikroregionu jako takového velmi přínosné. 

 

4) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých 

starostů 

 

Přítomní obdrželi při prezenci dotazník k ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou 

poskytovaných služeb a byli vyzváni k vyplnění daného dotazníku. Vyhodnocení 

dotazníku spokojenosti je přílohou tohoto zápisu. 

 

5) Závěr 


