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

ZÁPIS Z 5. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ DSO TIŠNOVSKO
ze dne 23. 5. 2018
Místo: Obecní úřad Předklášteří, 2.patro, sál, 17.00 h
Program setkání:
1) Prezence účastníků
2) Zpráva o činnosti CSS Tišnovsko
3) Výstupy z analýzy přínosů CSS č. 2
4) Aktuální problematika GDPR v CSS
5) Ověření spokojenosti s poskytovanými službami
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 25 starostů z celkového počtu obcí
DSO 41, tj. na setkání je přítomná nadpoloviční většina představitelů členských obcí svazku
Tišnovsko, prezenční listina viz příloha č. 1 zápisu. Přivítala hosty – starostku obce Brumov a
specialistu na komunikaci s DSO pana Mgr. Jaroslava Šlechtu.
Seznámila zástupce obcí a městysů s jednotlivými body programu.
2.

ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS TIŠNOVSKO

Manažerka CSS následně seznámila přítomné s činností Centra v období od 4.12.2017 do
23.5.2018 v těchto bodech:
1) uvedla, že Centrum bylo zřízeno v dubnu 2015, dnes je květen 2018, což představuje více
než 3 roky pomoci a podpory SMO ČR poskytovat prostřednictvím CSS malým obcím
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Tišnovska služby, které se v průběhu těchto let značně rozšířili. Na minulém jednání členské
schůze (20.2.2018) byl schválen další Dodatek pro specialistu na ochranu osobních údajů,
znamená to, že v současné době má CSS Tišnovsko kromě manažera 4 specialisty. Uvedla, že
ne všechny Centra společných služeb nebo DSO v ČR se rozhodli podat členským obcím
pomocnou ruku v rámci rozšíření činnosti svazku o činnost pověřence, protože tím převzali
velký závazek odpovědnosti a vzájemného propojení nejen obcí Tišnovska.
2) služby Centra byly začátkem počátkem tohoto roku orientované primárně na dotační
management, tj. oblast příprav žádostí o dotaci či jiné finanční příspěvky, jako jsou např. dotace
z programu PRV JMK pro obec Rojetín, obec Osiky, Vratislávka, Kuřimská Nová Ves. Dále
CSS vypracovala a požádala MO ČR o opětovné zařazení žádosti o dotaci na poskytnutí
finanční dotace z národních zdrojů na opravu pomníků obětem 1. sv. války pro obec
Vratislávka. Centrum kromě přípravy žádostí zajišťuje i administraci projektů, konkrétně
administruje projekt obce Železné: výstavbu lokálního biocentra Hradisko, na kterou obec díky
CSS získalo dotaci z MZE.
3) Centrum samo o sobě vytváří vlastní projekty. Od ledna tohoto roku CSS podalo žádost o
finanční příspěvek z rozpočtu JMK na 3. ročník putovního festivalu TyJáTr FEST, na který
obdrželo dotaci ve výši 120 000,- Kč. Dalším úspěšným projektem CSS je získání nadačního
příspěvku z Nadace ČEZ na projekt „Pořízení mobilního podia pro obce Tišnovska“ ve výši
300 000,- Kč. O druhou část projektu (pořízení zastřešení mobilního podia) se bude CSS
pokoušet v individuální žádosti o dotaci z JMK ).
4) CSS poslední dva měsíce časově zaměstnává příprava a organizační zajištění dokumentace
pro činnost pověřence i samotná tvorba analýz. Odborník, resp. specialista Centra na tuto
problematiku za DSO p. Martin Hrubý přítomné v dalším bodě programu krátkou prezentací
seznámí s problémy i aktuální právní situací v této oblasti.
5) v měsíci únor-březen Centrum připravovalo a úspěšně podalo žádost o dotaci pro 17 obcí
Tišnovska z Operačního programu životního prostředí, výzva č. 69, projekt s názvem DSO
Tišnovsko- kontejnery na separované druhy odpadu. Žádost o podporu splnila formální
náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění a právě se nachází v stavu věcné kontroly.
6) manažerka CSS přítomné dále informovala, že u projektu „Doplnění systému odděleného
sběru bioodpadů obcí Tišnovska“, byla 11. 5. 2018 schválena Závěrečná žádost o platbu.
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Projekt je finančně ukončen ze strany ŘO. Doba udržitelnosti projektu byla zahájena dle
ustanovení části II. bodu 1 Podmínek poskytnutí dotace na 5 let. Po dobu uvedenou tamtéž je
nutné zachovat výsledky realizace projektu, tj .do 11.5.2023 kdy bude ukončena udržitelnost
projektu.
7) Centrum stále zpracovává strategické plány obcí. Aktuálně máme rozpracované dvě strategie
pro obec Vratislávka a Osiky. Dle novelizace zákona č. 115/2001 o podpoře sportu ve znění
účinném od 1.7.2017 na nutnost existence strategie sportu do 1. 7. 2018 v obcích. CSS má již
předběžně 6 zájemců o tvorbu strategii sportu.
8) nový projekt OPZ výzvy č. 80, realizaci, kterého Centrum připravuje, zahrnuje možnosti
čerpat finanční prostředky na aktualizaci i tvorbu strategii obcí, povinných i doplňkových
pasportů atd. Manažerka svazku dále uvedla, že výzva podporuje investice na pořízení nástrojů
na komunikaci s veřejnosti, kde patří mimochodem i tzv. venkovní LCD panely, které nahrazuji
písemné úřední desky. CSS zasílalo všem obcím předběžný dotazník k zjištění zájmu týkajícího
se této výzvy- prodloužení vyplnění a odeslání je do 30.5.2018.
9) CSS se věnuje samozřejmě i realizaci veřejných zakázek. Od začátku tohoto roku se
prostřednictvím CSS realizovalo výběrové řízení v obci Rohozec, Níhov a v obci Běleč.
Specialista na veřejné zakázky spolupracuje s obcemi, pomáhá jim při kontrole zadávací
dokumentace a častokrát pomáhá řešit problémy s výběrovými řízeními hlavně v malých
obcích a tam, kde představitelé nemají dostatek zkušeností a času s vedením a realizací VŘ.
10) Manažerka CSS p. Jedličková představila přítomným Zpravodaj č.4/2018, který byl již před
měsícem rozeslán všem členským obcím. CSS slouží i jako kontaktní centrum pro občany, pro
tyto účely má CSS zavedené úřední hodiny – viz webové stránky DSO.
11) poslední informací v rámci činnosti CSS, byla pro přítomné informace k aktuální situaci
projektu „Svazková školka „ v obci Železné. Staveniště bylo 25.4.2018 úspěšně předáno
staviteli, vítězné firmě VS-bild, s.r.o. ze Želešic. Výstavba by měla mít dle projektu ukončena
do 15.6.2019. Manažerka svazku uvedla, že členská schůze dnes na svém jednání schválila
zřizovací listinou zřízení školské právnické osoby s názvem: Svazková mateřská škola
VENKOV. Následně CSS zajistí další kroky k řádné registraci školky dle platného školského
zákona tak, aby její činnost byla k 1.9.2019 spuštěna. Uvedla, že tato meziobecní spolupráce 6
obcí v rámci svazku, která podporuje společnou odpovědnost a solidaritu, je důkazem
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výhodnosti, kvality mezilidských vztahů a spolupráce, která se projeví jen tehdy, když obce
táhnou za jeden konec.
3.

ANALÝZA PŘÍNOSŮ A JEJÍ ZÁVĚRY

V rámci setkání byla přítomným starostům a představitelům obcí představena analýza přínosů
č. 2, která byla zpracována na téma „ Realizace veřejných zakázek v součinnosti s CSS
v malých obcích svazku Tišnovsko“- viz příloha č. 2 zápisu.
Dále byli přítomní starostové a představitelé členských obcí seznámeni se závěry analýzy, dle
kterých lze konstatovat, že CSS je pro obce DSO Tišnovsko žádoucí a přínosné. Pomáhá obcím
nejen metodicky, ale šetří jim také čas, finanční prostředky, a hlavně se snaží předcházet
možným problematickým situacím ze strany obcí v případě nesprávných rozhodnutí či postupů,
kdy tak může zmírňovat možnou následnou odpovědnost příslušných orgánů obce. Snaží se tak
pomáhat zlepšovat veřejnou správu pro občany členských obcí.
Analýza ukázala, že CSS ušetřilo u 6 řízených veřejných zakázek VZMR malým obcím 124 300
Kč, které by museli zaplatit ze svého rozpočtu externím firmám. Odborné poradenství v rámci
pomoci s veřejnými zakázkami, kontrolou zadávacích podmínek nebo zpracováním potřebné
dokumentace je pro starosty svazku DSO Tišnovsko v malých obcích investicí, kterou začali
úspěšně využívat a tím podporují rozvoj své obce i regionu.
Manažerka svazku se v závěru bodu poděkovala Ing Davidovi Lacinovi za skvělou práci, snahu
a zájem pomoci starostům v rámci této specializace pro obce.
Slova se dále ujal Mgr. Šlechta ze SMO ČR. Přítomné seznámil s aktuální situaci projektu CSS
z hlediska jeho možného pokračování v roce 2019 a navazujících aktivit. Upozornil na situaci
v oblasti právního poradenství, které je a aktuálně bude zajištěno jen prostřednictvím právní
poradny SMO ČR. Vypíchl několik příkladů dobré praxe jiných CSS v rámci svého regionu a
v závěru zhodnotil dosavadní práci našeho CSS Tišnovsko za velice úspěšnou a kvalitní.
Zdůraznil osobní zájem a motivaci samotných představitelů obcí i zaměstnanců DSO, kteří
svými vlastními aktivitami, zájmem, podporou i záštitou pomáhají a posilují úspěch práce
v samosprávách.
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4.

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA GDPR V CSS

Specialista na problematiku GDPR p. Martin Hrubý ve své prezentaci seznámil přítomné členy
svazku s dopadem, riziky a praktickými pojmy legislativy evropského nařízení, které nabude
účinnost již 25.5.2018. Evropské nařízení mimo jiné změní všechny vnitřní předpisy, které se
týkají nakládání s osobními údaji. Obce tak musí znát potřebnou legislativou, upravit svá interní
pravidla, provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy se
zpracovateli osobních údajů. Prezentoval způsobu informování dozorového úřadu o existenci
pověřence v rámci své obce, kterým je pro většinu svazkových obcí právě DSO Tišnovsko.
V stručnosti prezentoval výstupy analýzy, které obcím pomáhal tvořit a spolupracoval přitom i
s přítomnými řediteli ZŠ a MŠ.
Dále proběhla krátká diskuse k praktickým otázkám implementace zajištění ochrany osobních
údajů na obcích a jejich příspěvkových organizacích.

5.

OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI S POSKYTOVANÝMI SLUŽBAMI

V rámci 5. 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 25.
Z uvedených dotazníků CSS zpracovalo vyhodnocení, viz příloha č.3 zápisu.
1) Spokojenost s rozsahem nabízených služeb byla vyjádřena průměrnou známkou 1, 44.
2) Druhá otázka byla komentována následujícími podněty:
 poskytování právní pomoci
 včasnější informovanost o dotačních titulech
3) Třetí otázka, která řeší spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb, byla vyjádřena
průměrnou známkou 1,36.
4) V rámci čtvrté otázky bylo přítomnými starosty uvedeno několik doporučení:
 konsolidace DSO Tišnovsko
 právní pomoc obcím
 pokračovat v nastaveném trendu
Vyhodnocení dotazníku – příloha č.3.
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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.

6.

RŮZNÉ

V tomto bodu nikdo z přítomných neměl připomínky.
7.

ZÁVĚR

Manažerka v závěru poděkovala přítomným za aktivní účast, dosavadní spolupráci a 5. setkání
starostů CSS DSO Tišnovsko v 18:15 h ukončila.
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