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 15. 12. 2017 od 14:00 hodin
Místo: Zasedací místnost na Obecním úřadě v Říkově, 552 03, Říkov

Program setkání
1) Prezence účastníků
2) Zpráva o činnosti CSS
3) Dotazník k začlenění DSO do systému výkonu veřejné správy v území
4) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u starostů
5) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
6) Různé, závěr

1. Prezence účastníků
Účastníci setkání byli přivítáni a zároveň požádáni o podpis do prezenční listiny. Na setkání
se dostavilo celkem 13 představitelů obcí ze svazku, projektový tým (manažer CSS,
specialisté CSS, specialistka na veřejné zakázky CSS) a jako hosté Ing. Ivana Červinková
(zástupce SMO) a Ing. Lada Nevečeřalová, MBA (MAS Mezi Úpou a Metují). Celkem tedy
z 19 obcí SO byli přítomni zástupci z 13 obcí (viz prezenční listina), tj. účast byla 68,4 %,
čímž byla splněna podmínka účasti alespoň 50 % starostů.
V úvodu se ujala slova paní Červinková, která podala aktuální informace související
s projektem. Pohovořila např. o tzv. zpětné vazbě neboli dotazníku k začlenění DSO
do systému výkonu veřejné správy v území (viz další bod jednání setkání), dalších
informacích souvisejících s projektem aj.
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2. Zpráva o činnosti CSS
Manažer CSS stručně v kostce představil hlavní aktivity realizované CSS v posledním
půlroce. Zmínit lze následující:
➢ Projekt „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“, na jehož
realizaci byla podána žádost o dotaci skrze výzvu č. 058 z OP Zaměstnanost – SO
ÚPA uspěl se žádostí a bude podpořen
➢ Aktualizace informací v rámci digitálních povodňových plánů
➢ Varovný a vyrozumívací systém a činnost s tím související
➢ Ukončení členství obce Brzice v SO ÚPA + řešení majetkového vypořádání
➢ Proběhlo úvodní školení k problematice GDPR
➢ Příprava nových stanov SO ÚPA
➢ Vydání 3. čísla Informačního zpravodaje CSS
➢ poradenská činnost v různorodé problematice

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.
Specialistka na veřejné zakázky přítomné seznámila s nejčastěji řešenými okruhy v oblasti
veřejných zakázek.

3. Dotazník k začlenění DSO do systému výkonu veřejné správy v území
Úvodní informace již byly řečeny v úvodu paní Červinkovou. Výsledky tohoto dotazníkového
šetření by měly posloužit ke zjištění, zdali se fungování centra společných služeb osvědčuje
a jaká je jeho budoucnost.
Tento dotazník byl představitelům obcí představen již na zářijovém zasedání výboru, tj. obce
měly dostatek času se nad vyplněním dotazníku zamyslet. Na zářijovém výboru byl dohodnut
postup, že obce do doby konání prosincového výboru (termín pro vyplnění byl stanoven
do konce roku 2017) dotazník vyplní a na tento výbor jej přinesou, kde proběhne diskuze
nad jednotlivými otázkami, v čem by se jednotlivým obcím společný postup či zajištění
některých oblastí skrze CSS zdálo přínosné a rozumné.
Manažer provede z vyplněných odevzdaných
předpřipraveného formuláře ze SMO ČR.

dotazníků

vyhodnocení

do

předem
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4. 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 13 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 13, tj. návratnost byla 100 %.
V otázce „Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?“ po šesti představitelích obcí
zaškrtnulo hodnotu 1 a 2, jeden hodnotu 3. Zbývající hodnoty nebyly označeny.
Na otázku „Chtěl/a byste něco změnit, pokud ano, pak co?“ nebyl v odevzdaných dotaznících
uveden žádný textový komentář.
V otázce „Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?“ šest představitelů obcí
zaškrtnulo hodnotu 1, sedm hodnotu 2. Zbývající hodnoty nebyly označeny.
Na otázku „Máte doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb? Jaké?“ nebyl
v odevzdaných dotaznících uveden žádný textový komentář.

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

6. Různé, závěr
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 29. 7. 2016
Předseda svazku a paní Červinková seznámili přítomné s dodatkem č. 2 ke smlouvě
o spolupráci ze dne 29. 7. 2016 týkajícího se úpravy práv a povinností Smluvních stran
v souvislosti s navýšením finančního příspěvku Svazu na mzdy zaměstnanců Smluvního
partnera. Nikdo z přítomných neměl k dodatku připomínky a dodatek byl výborem schválen.

Informace o projektu MAP I a MAP II v území ORP Náchod
Na jednání výboru se dostavila Ing. Lada Nevečeřalová MBA z MAS Mezi Úpou a Metují
jakožto hlavní manažerka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod
(MAP I). Podala přítomným základní informace o projektu MAP I, seznámila je s aktivitami,
které byly v rámci projektu realizovány, jak probíhal proces tvorby dokumentu MAP a jaké
kroky jsou nutné, aby projekt mohl být úspěšně k 31. 12. 2017 ukončen. Mj. je zapotřebí
souhlasu 70 % zřizovatelů škol v řešeném území, přičemž souhlas je doložen podpisem
starosty. Řada členských obcí SO ÚPA je zřizovatel školy.
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Dále byly přítomným představeny základní informace týkající se navazujícího projektu
MAP II, který bude zaměřen především na realizaci naplánovaných aktivit v rámci projektu
MAP I.

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin.

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:

15.12.2017

Počet rozdaných dotazníků:

13

Počet vyplněných dotazníků:

13

kód:

Návratnost:

XXXX

100,00%

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

1

2
6

3
6

4
1

5
0

Průměr:
0

1,62

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
6

3
7

4
0

5
0

Průměr:
0

1,54

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

5
Dne: 20. 12. 2017

Zpracoval: Karel Turek

