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Dne: 13. 12. 2018  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 6. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 13. 12. 2018 

Místo: Hotel Vyhlídka, Pozlovice 206, 763 26 Luhačovice 

1) Prezence účastníků 

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

nadpoloviční většiny členů. Přítomno 17 z 24 členů – viz prezenční listina. 

Na závěr tohoto bodu 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 to konkrétně v období 28. 6. 2018 – 30. 11. 2018.  

 

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 

➢ GDPR 

 

Dále byli přítomni informováni 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 2018. 
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3) Představení dotačních možností pro obce v roce 2019 z evropských i národních titulů  

 

Zaměstnanci CSS v krátkosti představili dotační možnosti pro obce v 1. polovině roku 

2019. S konkrétními projekty se budou starostové obracet na zaměstnance CSS. 

 

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 


