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

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
ze dne 20. 6. 2017 od 14:00 hodin
Místo: Restaurace Rýzmburk, Rýzmburk 5, 552 03, Žernov

Program setkání
1) Prezence účastníků
2) Personální složení CSS
3) Zpráva o činnosti CSS
4) Představení analýzy přínosů CSS
5) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u starostů
6) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
7) Různé, závěr

1. Prezence účastníků
Účastníci setkání byli přivítáni a zároveň požádáni o podpis do prezenční listiny. Na setkání
se dostavilo celkem 11 představitelů obcí ze svazku (z toho 2 zástupci za obec Chvalkovice),
projektový tým (manažer CSS, specialisté CSS) a jako hosté Ing. Ivana Červinková (zástupce
SMO) a Zdeňka Hovorková. Celkem tedy z 19 obcí SO byli přítomni zástupci z 11 obcí (viz
prezenční listina, z toho jeden na základě plné moci), tj. účast byla 57,9 %, čímž byla splněna
podmínka účasti alespoň 50 % starostů.
V úvodu se ujala slova paní Červinková, která podala aktuální informace související
s projektem:
➢ aktuální informace týkající se fungování advokátní kanceláře
➢ nová pozice v rámci projektového týmu (specialista na veřejné zakázky a jeho role)
➢ další informace související s projektem (např. uskutečnění tematických setkání apod.)
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2. Personální složení CSS
Předseda svazku, pan Bergmann, a manažer CSS uvedli posilu v projektovém týmu.
Od 2. 5. 2017 nastoupila na pozici specialistky na veřejné zakázky paní Tereza Tyrychtrová.
Ta se přítomným představitelům obcím představila a řekla základní informace o sobě
v souvislosti s danou pozicí (např. absolvování čtyřdenního školení v Táboře apod.). Ostatní
obsazení pozic zůstává beze změny.

3. Zpráva o činnosti CSS
Manažer CSS stručně v kostce představil hlavní aktivity realizované CSS v posledním
půlroce, např. dotazníkové šetření s představiteli jednotlivých obcí pro potřeby výzvy č. 058
z OP Zaměstnanost, podání žádosti o dotaci skrze tuto výzvu, VZMR na pořízení akumulátorů
do hlásičů varovného systému, poradenská činnost v různorodé problematice, vydání 2. čísla
informačního zpravodaje atd.
Specialista CSS následně přítomné seznámil s nejčastěji řešenými okruhy v oblasti dotační
problematiky a podal přítomným stručný přehled a výhled, co za výzvy a jaké možnosti dotací
se v následujícím půlroce chystají.

4. Představení analýzy přínosů CSS
Manažer CSS představil a seznámil přítomné s analýzou přínosů CSS, která byla
zpracovávána v únoru 2017 a za období prosinec 2016 až únor 2017. Analýza přínosů byla
zpracována za oblast základního poradenství pro obce. Manažer přítomným přiblížil popis
původního a aktuálního stavu řešené agendy a následně je seznámil s analýzou původního a
aktuálního stavu. Přítomným byl vysvětlen způsob zpracování, jak byl proveden výpočet a
vše bylo demonstrováno prostřednictvím tabulek a přehledových grafů obsažených
v prezentaci k setkání.

5. Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u starostů
V dalším bodu programu byli představitelé obcí požádáni, aby vyplnili krátký dotazník
týkající se ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb. Celkem bylo
rozdáno 10 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 10, tj. návratnost byla 100 %.
V otázce „Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?“ sedm představitelů obcí zaškrtnulo
hodnotu 1, tři hodnotu 2. Zbývající hodnoty nebyly označeny.
Na otázku „Chtěl/a byste něco změnit, pokud ano, pak co?“ nebyl v odevzdaných dotaznících
uveden žádný textový komentář.
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V otázce „Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?“ osm představitelů obcí
zaškrtnulo hodnotu 1, dva hodnotu 2. Zbývající hodnoty nebyly označeny.
Na otázku „Máte doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb? Jaké?“ nebyl v
odevzdaných dotaznících uveden žádný textový komentář.

6. Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
Nebyly uvedeny žádné návrhy na změny v činnostech zajišťovaných CSS.

7. Různé, závěr
Jeden starosta vznesl dotaz týkající se zpracování pasportu místních komunikací a dopravního
značení a pasportu veřejného osvětlení, jestli je možné je ještě přidat dodatečně do žádosti
o dotaci. Manažer CSS konstatoval, že žádost je již podaná a nelze již tento požadavek
momentálně dodatečně do žádosti doplnit.

Jednání bylo ukončeno v 15:00.

Přílohy:
Příloha 1: Vyhodnocení dotazníků týkajících se spokojenosti starostů s rozsahem a kvalitou
poskytovaných služeb
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Příloha 1: Vyhodnocení dotazníků týkajících se spokojenosti starostů s rozsahem a kvalitou
poskytovaných služeb

Vyhodnocení dotazníků
Smluvní partner:

Svazek obcí "ÚPA"

Zpracoval:

Mgr. Karel Turek, manažer CSS

Setkání starostů ze dne:

20.06.2017

Počet rozdaných dotazníků:

10

Počet vyplněných dotazníků:

10

kód:

Návratnost:

XXXX

100,00%

Otázka 1. Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?
Hodnocení
Počet odpovědí:

1

2
7

3
3

4
0

5
0

Průměr:
0

1,30

Otázka 2. Chtěl/a byste něco změnit, pokud ano, pak co?
Všechny dotazníky "bez textových komentářů".

Otázka 3. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?
Hodnocení
Počet odpovědí:

1

2
8

3
2

4
0

5
0

Průměr:
0

1,20

Otázka 4. Máte doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb? Jaké?
Všechny dotazníky "bez textových komentářů".
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