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

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ DSO TIŠNOVSKO
ze dne 15. 12. 2016
Místo: Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov, velký sál
1) Prezence účastníků
2) Zpráva o činnosti CSS Tišnovsko
3) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
4) Aktualizace Akčního plánu 2016-2017
5) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných v CSS
6) Různé
7) Závěr

1. PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
Manažerka CSS PhDr. Miriam Jedličková přivítala přítomné a poděkovala za zajištění
prezenčního podpisu. Následně uvedla, že přítomných je 24 starostů z celkového počtu
obcí DSO 40, tj. na setkání je přítomná nadpoloviční většina představitelů členských
obcí svazku Tišnovsko, prezenční listina viz příloha č.1 zápisu.
Seznámila zástupce obcí a městysů s jednotlivými body programu.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS TIŠNOVSKO
Manažerka CSS připomenula přítomným představitelům obcí základní informace o
projektu CSS a jeho hlavní úkoly v oblasti veřejné správy, poskytování administrativní
podpory obcím a v oblasti přípravy a realizace společných projektů. Informovala o
aktuálním stavu společného projektu „Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů
obcí Tišnovska“ a nutnosti zahájení příprav II.ročníku TyJáTr FESTU. Uvedla, že
činnost Centra služeb je v současném období zaměřené na projektový management – tj.
obce jej využívají hlavně v oblasti příprav žádostí o dotaci, poradenství k doložení
různých příloh žádostí, monitoring dotací atd. Dále informovala o konkrétních
odeslaných i připravovaných žádostech o finanční příspěvky z národních i evropských
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programů. Manažerka připomenula zorganizované semináře a různé návštěvy
odborníků pro představitelé obcí v roce 2016 a vyzvala přítomné o spolupráci při výběru
těch oblastí, které jsou pro ně aktuální, potřebné či zajímavé.
Uvedla, že CSS slouží i jako kontaktní centrum pro občany, pro tyto účely musí CSS
zlepšit dostupnost informací pro občany např. tvorbou letáků pro občany v regionu.
Na závěr tohoto bodu byli zástupci měst a obcí seznámeni s konkrétními oblastmi a
aktivitami, které je CSS schopné již pro obce zajišťovat.
3. OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI S ROZSAHEM A KVALITOU POSKYOVANÝCH
SLUŽEB
V rámci setkání byl přítomným starostům a představitelům obcí předložen krátký
dotazník, který má zachytit spokojenost starostů s poskytovanými službami, zejména
s jejich rozsahem a kvalitou. Dotazník obsahoval 4 povinné otázky. Počet rozdaných a
vyplněných dotazníků byl 24.
Z uvedených dotazníků CSS zpracovalo vyhodnocení, viz. příloha č.2 zápisu.
Spokojenost s rozsahem nabízených služeb byla vyjádřena průměrnou známkou 1,54.
Druhá otázka nebyla nikým komentována. Třetí otázka, která řeší spokojenost s kvalitou
poskytovaných služeb, byla vyjádřena opět průměrnou známkou 1,46. V rámci čtvrté
otázky bylo přítomnými starosty uvedeno několik doporučení viz. Vyhodnocení
dotazníku – příloha č.2.
Manažerka v závěru tohoto bodu poděkovala přítomným za spolupráci a apelovala na
zástupce obcí, aby se obraceli se svými požadavky a podněty na CSS, aby předávali a
sdíleli s CSS informace, které mohou mít význam pro celý region Tišnovska.
4. AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU 2016-2017
Manažerka svazku seznámila přítomné s aktualizovaným akčním plánem pro rok 20162017 a vytvořeným zásobníkem projektů meziobecní spolupráce, které zároveň naplňují
cíle strategie rozvoje území regionu Tišnovska. Aby mohl být projekt do zásobníku
projektů zařazen, musí se týkat min. 2 obcí, musím mít začátek i konec a jeden či více
výstupů.
Dále manažerka krátce popsala jednotlivé projekty. Uvedla, že projekt „Doplnění
systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska“ za oblast odpadového
hospodářství byl v rámci realizace ukončen a do akčního plánu byl nově zařazen záměr
„Obnova křížků obcí DSO Tišnovsko“.
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5. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V ČINNOSTECH ZAJIŠŤOVANÝCH
V CSS
V úvodě tohoto bodu manažerka uvedla, že předmětem projektu SMO ČR je zvýšení
profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území
pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO. Vyzvala
přítomné k podávání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných v CSS a diskusi
k možným změnám. Starosta obce Předklášteří – reagoval na připravovaný projekt
rozšíření činnosti MP Tišnov do obcí v regionu a apeloval k jeho realizaci v nejbližší
době. Starosta obce Železné uvedl jako další možnost rozšíření poskytovaných služeb,
které v malých obcích chybí: vedení účetnictví prostřednictvím jednoho odborníka pro
několik obcí. O tento druh služby se informovali již další dva starostové malých obcí
(cca 120 obyvatel). Proběhla krátká diskuse.
6. RŮZNÉ
V tomto bodu nikdo z přítomných neměl připomínky.
7. ZÁVĚR
Manažerka v závěru poděkovala přítomným za aktivní účast, dosavadní spolupráci a
s vánočním přáním tímto 2. setkání se starosty v 16.40 hod. ukončila.
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