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

ZÁPIS Z 8. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ TIŠNOVSKO
ze dne 10. 12. 2019
Místo: CSS DSO Tišnovsko, Komenského 1109, Předklášteří
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezence účastníků
Zpráva o činnosti CSS Tišnovsko
Vyhodnocení projektu CSS
Ověření spokojenosti s poskytovanými službami
Různé
Závěr

1. Prezentace účastníků
Manažerka CSS PhDr. Miriam Jedličková přivítala přítomné a poděkovala za zajištění
prezenčního podpisu. Následně uvedla, že přítomných je 31 zástupců členských obcí z
celkového počtu 45, tj. na setkání je přítomná nadpoloviční většina představitelů členských obcí
svazku Tišnovsko, prezenční listina viz příloha č. 1 zápisu. Následně přivítala hosty setkání
pana Mgr. Jaroslava Šlechtu - experta na komunikaci SMO ČR.
Seznámila přítomné s jednotlivými body programu. K navrženému programu nemá žádný
z členů připomínky.
2. Zpráva o činnosti CSS Tišnovsko
Manažerka CSS seznámila přítomné s činností Centra společných služeb v období od 13.6. –
10.12. 2019 prostřednictvím prezentace v těchto bodech:
a) vznik a založení CSS Tišnovsko v rámci zapojení se do projektu SMO ČR ( navázání na
realizaci projektu „Meziobecní spolupráce“)
b) personální zajištění CSS v průběhu realizace od r. 2016 – 2019 a po ukončení financování
SMO ČR
c) přehled a seznámení všech aktivit a služeb realizovaných v daném období prostřednictvím
CSS v jednotlivých obcích svazku v těchto oblastech:
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1. odborné poradenství v oblasti veřejné správy – CSS pomáhalo a spolupracovalo s obcemi
při výkonu veřejné správy obcí (hlavně u těch menších do cca. 500 obyvatel) v rámci aktuálních
témat týkajících se např. kontroly smluv a jejich zveřejňování, tvorby veřejnoprávních vyhlášek
a jejich schválení na MV ČR, apod.
2. dotační poradenství pro obce CSS – CSS v tomto období administrovalo a pomáhalo při
administraci projektů několika obcím v různých dotačních programech převážně z rozpočtů
MMR, PRV – JMK, Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí.
3. odborné semináře - vzdělávání starostů CSS – ve sledovaném období realizovalo CSS
několik společných setkání představitelů obcí v oblasti:
1. školství – řešení problematiky nedostatku kapacit na Tišnovsku po roku 2020
2. životního prostředí - DČOV
3. cestovní ruch – Destinace Brněnsko ( obce a podnikatelé zapojený do spolupráce)
4. realizace projektů CSS – CSS realizovalo v tomto období tyto společné projekty :
Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života z Programu Zdravé
municipality JMK, projekt 4.ročník TyJáTr FESTu z PRV JMK v termínech 6.-8.9.2019 a
z dotačního programu města Tišnova, další projekt s názvem Zastřešení mobilního podia po
obce Tišnovska z PRV JMK, vybavení MŠ z individuální dotace JMK pod názvem:
Dovybavení svazkové MŠ VENKOV.
Manažerka CSS dále přítomné informovala, že v daném období byla zřízena školská právnická
osoba MŠ VENKOV, která dnem 1.8.2019 nabyla své právní účinnosti. Dne 1.9.2019 byla tedy
oficiálně zahájena činnost a provoz svazkové mateřské školky VENKOV v obci Železné.
5) příprava nových společných projektů pro rok 2020: CSS v současné chvíli připravuje
žádost o dotaci z OPŽP, výzva č. 126 v rámci pořízení 6464 ks nádob, kontejnerů na separované
druhy odpadů v regionu Tišnovsko. Celkem se do projektu přihlásilo 22 obcí. Aktuálně probíhá
tvorba Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků a to dle
závazné metodiky SFŽP pro předkládání žádostí o dotaci do OPŽP (firma ASHPA, oběhové
hospodářství, s.r.o.). Mezi další připravované společné projekty patří např. pilotní projekt
„Příměstské tábory svazku Tišnovsko v roce 2020“, projekt „5. ročník TyJáTr FESTu na
Tišnovsku“, projekt „První pomoc při úrazech“ a záměr rekonstrukce budovy MŠ v obci Borač
na pořízení svazkové školní kuchyně s jídelnou pro cca. 300 jídel.
6) činnost pověřence GPDR - DSO vykonává neustále činnost pověřence v rámci auditních
návštěv, řeší problémy obcí, škol a škol. Institucí dle oslovení specialistu na GDPR svazku
Tišnovsko.
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7) činnost specialistu na výběrová řízení – CSS v tomto období pomáhalo s realizaci a rovněž
samostatně realizovalo několik výběrových řízení a zakázek malého rozsahu v členských
obcích svazku - informace viz. CD nosič - prezentace CSS.
3. Vyhodnocení projektu CSS
V rámci 8. setkání byla přítomným starostům a starostkám, jakožto zástupcům členských obcí
svazku Tišnovsko, prostřednictvím manažerky p. Jedličkové odprezentována souhrnná činnost
a výsledky CSS v celkovém pojetí za SMO ČR (pomoci plakátů ze SMO ČR) a následně
efektivita a kvalita činnosti CSS Tišnovska na konci projektu CSS.
Přítomní se shodli, že CSS je pro obce DSO Tišnovsko i nadále žádoucí a přínosná, protože
jim pomáhá nejen metodicky, ale šetří jim čas, finanční prostředky, je místem setkávání nad
společnými problémy, hledání odpovědí a řešení různorodých problémů jednotlivých obcí
jednak v rámci samotné činnosti ve veřejné správě, jednak v oblastech, které nemají kde
odborně či lidsky sdílet (v rámci své pozice). DSO prostřednictvím realizace projektu SMO ČR
v rámci CSS ušetřilo nemalé prostředky všem členských obcím, do svazku Tišnovsko v období
realizace projektu CSS přistoupilo 11 obcí v regionu Tišnovsko.
Manažerka projektu dala slovo Mgr. Šlechtovi, který stručně zhodnotil přínosy projektu Svazku
měst a obcí a vyzvedl jeho zaměření CSS na odbornou pomoc starostům ve svých každodenních
problémech. Dále informoval o ukončení projektu CSS z pohledu SMO ČR a jeho přípravu
projektů pro svazky v budoucnu. Poděkoval přítomným za ochotu a zájem o spolupráci s CSS
Tišnovsko a popřál všem hodně zdaru do další činnosti v novém roce.
Manažerka svazku dále přítomné seznamuje s činností CSS od 1.1.2020, kdy je svazek povinný
dle smlouvy o spolupráci v projektu udržet a financovat min. 1 pracovní úvazek. V rámci
tohoto období, tj. od 1.1.2020 – 31.1.2021 bude CSS naplňovat podmínky udržitelnosti projektu
dle pokynů řídícího orgánu a SMO ČR ve formě 1 úvazku na pozici manažerky CSS. Tím bude
zajištěna udržitelnost projektu v CSS Tišnovsko.

4. Ověření spokojenosti s poskytovanými službami
V tomto bodu programu byl přítomným členům 8. setkání starostů předložen dotazník, který
má zachytit spokojenost starostů s poskytovanými službami, zejména s jejich rozsahem a
kvalitou.
Dotazník obsahoval 4 povinné otázky a 2 nepovinné otázky. Počet rozdaných a vyplněných
dotazníků byl 31. Z uvedených dotazníků CSS zpracovalo vyhodnocení, viz příloha č 2 zápisu.
Povinné otázky:
1) spokojenost s rozsahem nabízených služeb byla vyjádřena průměrnou známkou 1, 26.
2) druhá otázka nebyla nikým komentována
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3) třetí povinná otázka, která řeší spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb, byla vyjádřena
průměrnou známkou 1,23.
4) v rámci čtvrté otázky byli uvedeny tyto podněty:
- právní služby na místě
- vzdělávání starostů - semináře
Nepovinné otázky:
5) Zapojení do společných projektů DSO – o co konkrétně byste měli za Vaši obce zájem?
Podněty: tábor, pasporty, podpora dotační politiky, DČOV, odpady
6) Která oblast veřejné správy je pro Vás v rámci vykonávání činnosti na OÚ nejobtížnější?
- právní služby
- rušení trvalých pobytů – evidence obyvatelstva
- jiné správní řízení
- personální oblast na OU
- velké veřejné zakázky
5) Různé
Manažerka svazku poděkovala přítomným představitelům svazku za vynikající spolupráci
s Centrem služeb, která se ukazuje na činnostech a aktivitách CSS v průběhu celé její existence.
Současně poděkovala členům týmu CSS Tišnovsko za jejich příkladnou práci. Sdělila, že nadále
zůstávají ve svazku 3 plné úvazky, čímž ujistila přítomné o zachování stavu, kvality a odborné
úrovně nabízených služeb a činnosti, nastavené v průběhu realizace projektu CSS v našem
svazku.
Přítomným popřála pokojné prožití vánočních svátku a dostatek sil v pracovním i osobním
životě.
6) Závěr
Manažerka v závěru poděkovala přítomným za aktivní účast a 8. setkání starostů CSS DSO
Tišnovsko v 16:40 h ukončila.
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