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ZÁPIS Z 9. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ TIŠNOVSKO
ze dne 23. 06. 2020
Místo: multifunkční budova, Kuřimské Jestřabí
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Prezence účastníků
Zpráva o činnosti CSS Tišnovsko v rámci 2. prodloužení projektu CSS
Informace k novým aktivitám projektu
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 36 zástupců členských obcí z
celkového počtu 48, 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 v rámci 2. prodloužení projektu CSS
Manažerka CSS seznámila přítomné s činností Centra společných služeb v období od
10.12.2020 – 25.6. 2020. Následně předala slovo Mgr. Jaroslavu Šlechtovi. Pan Mgr. Jaroslav
Šlechta seznámil přítomné s prodloužením projektu CSS. Dále konstatoval, že se chystá nový
projekt s názvem OLEK, který bude zaměřený na lokální ekonomiku a sociální služby. Dále
stručně zhodnotil přínosy projektu Svazu měst a obcí a vyzvedl jeho zaměření na CSS na
odbornou pomoc starostům při každodenních starostech. Na závěr poděkoval zaměstnancům
CSS, za dobré plnění úkolů.
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3. Informace k novým aktivitám projektu
V rámci 9. setkání byla přítomným starostům a starostkám, jakožto zástupcům členských obcí
svazku Tišnovsko, prostřednictvím specialisty na veřejné zakázky a GDPR p. Laciny
odprezentovány nové aktivity v rámci projektu. Pan Lacina podal informaci, že hlavní aktivitou
v rámci prodloužení projektu je mapování území v rámci dostupnosti sociálních potřeb. Během
následujících měsíců, bude navštěvovat starosty členských obcí, kde bude probíhat dotazníkové
šetření související s aktivitami prodlouženého projektu SMO ČR.
4. Ověření spokojenosti s poskytovanými službami
V tomto bodu programu byl přítomným členům 9. 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 36. Z uvedených dotazníků CSS zpracovalo vyhodnocení, viz příloha č 2 zápisu.
Povinné otázky:
1) spokojenost s rozsahem nabízených služeb byla vyjádřena průměrnou známkou 1, 42
2) Chtěl/a byste něco změnit, pokud ano, pak co? Seznam projekčních kanceláří (inženýrské
stavby)
3) třetí povinná otázka, která řeší spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb, byla
vyjádřena průměrnou známkou 1,39
4) v rámci čtvrté otázky byli uvedeny tyto podněty:
- právní servis
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. Přítomným
popřála krásné letní prázdniny a dovolenou.
6) Závěr
Manažerka v závěru poděkovala přítomným za aktivní účast a 9. setkání starostů CSS DSO
Tišnovsko v 17:40 h ukončila.
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