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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  

 

Datum konání: 18. 10. 2016 
Čas zahájení:  12:30 
Místo: velká zasedací místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
 
Přítomni: 13 členů dle prezenční listiny, která je součástí zápisu ze setkání starostů 

Omluveni: Zdeněk Porubský – starosta Vigantic 

1) Přivítání přítomných a prezence (viz. Prezenční listina) 

Setkání zahájil předseda DSO pan Ing. Radim Holiš, který přivítal všechny přítomné a 
shledal, že Valná hromada a zároveň Setkání starostů DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
je usnášeníschopné. 

2) Schválení programu 

Předseda Sdružení Mikroregion Rožnovsko navrhl schválení programu Valné hromady včetně 
programu Úvodního setkání starostů, dle zaslané pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky a 
program jednání byl schválen. 
 
Program Úvodního setkání starostů 
 

1) Přivítání a prezentace 
2) Schválení programu 
3) Představení projektu CSS – předmět projektu CSS, cíle 
4) Představení zaměstnanců a kontaktní údaje 
5) Představa o hlavní činnosti CSS 
6) Způsob fungování CSS 
7) Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování 
8) Diskuse a náměty 

 

3) Představení projektu Centra společných služeb v rámci realizovaného projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. 

Pan předseda svazku předal slovo paní Kafkové, která prostřednictvím powerpointové 
prezentace zahájila představování projektu SMO ČR, který je zaměřen na vytvoření a provoz 
CSS v dobrovolných svazků obcí. Ve Sdružení Mikroregion Rožnovsko byl provoz tohoto 
centra zřízen od 1. 9. 2016. 
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Byly představeny cíle projektu - strategický cíl projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu 
veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v samostatné i přenesené působnosti 
s cílem zajistit efektivnější rozhodování obcí.   

K hlavním cílům patří:  

 zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v 
rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb 
poskytovaných občanům zapojených obcí, 

 zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám, 
 zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách, 
 zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany, 
 přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců 

DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení 
odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce. 

Práce centra bude probíhat dle Metodik SMO ČR a dle požadavků jednotlivých zástupců obcí. 

4) Představení zaměstnanců CSS 

Dále byly představeny zaměstnankyně Centra – včetně kontaktních údajů (e-maily a 
telefony). 

5) Představa o hlavní činnosti CSS 

Zástupcům obcí byla prezentována představa o hlavních činnostech Centra, které byly pro 
názornost rozděleny do pěti částí, které se vzájemně prolínají – poradenský servis, 
koordinace, dotace, projekty a občan. Každá část byla detailněji probrána, tak jak to vnímá 
realizační tým CSS. Poté si vzal slovo pan místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera, 
který nastínil možnosti, jakým směrem by se centrum mohlo ubírat, a vyzval starosty 
členských obcí, aby se zamysleli nad tím, v jakých sférách by CSS chtěli využívat oni. 

6) Způsob fungování CSS 

V tomto bodě byli přítomní seznámeni s fungováním Centra. Konzultační hodiny pro 
veřejnost jsou stanoveny na pondělí 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00 v kanceláři CSS (č. 211 
v budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm). Případná další úprava bude záležet na 
zájmu veřejnosti. Zástupci obcí budou moct samozřejmě využívat všechny dostupné 
komunikační možnosti – e-mailová a telefonní komunikace a osobní schůzky ať už v rámci 
kanceláře CSS, nebo přímo na OÚ/MÚ jednotlivých obcí.  

Zástupcům obcí byly představeny výstupy povinné z projektu – počet aktivit, projekty 
meziobecní spolupráce, pravidelná setkání starostů, sebehodnotící zprávy, analýzy přínosů 
CSS a v neposlední řadě také povinnost vydávat informační zpravodaj. Každý starosta dostal 
prvotní nástin úvodního zpravodaje s informacemi o DSO, CSS a aktivitách mikroregionu. 
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7) Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování 
 
Pro konečnou představu o fungování CSS byly připomenuty strategické plány vyhotovené 
v rámci Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které odrážejí potřeby mikroregionu a Centrum by 
na ně chtělo navázat. Byla nadhozena nutnost aktualizace hlavní Strategie rozvoje 
mikroregionu, která byla vytvořena již v roce 2006, tak aby reflektovala současné potřeby 
DSO.  
 

8) Diskuse a náměty 
 
V posledním bodě programu Úvodního setkání starostů byl udělen prostor pro diskusi, které 
se jako první ujal pan starosta Holiš z Rožnova pod Radh. a zároveň předseda Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko. Poukázal na propastný rozdíl ve využívání dotací Zlínského kraje 
pro obce s rozšířenou působností v letech 2009 – 2015, kdy pátral, kde se stala chyba, že 
ostatní ORP čerpaly mnohem více. Důvod byl zřejmý – nedostatečné využívání, které by se 
mělo změnit s příchodem CSS. 
Diskusi dále oživil pan Jaroslav Šlechta, který vysvětlil fungování CSS ještě z pozice experta 
SMO ČR a nabídl možnost využít semináře pana starosty Vlčka z Pacova, který má 
profesionální tým odborníků v rámci své DSO.  
Starosta Horní Bečvy pan Bernát navrhl, aby zaměstnanci CSS navštívili jednotlivé obce a 
projednali následnou spolupráci, nejen se starosty jednotlivých obcí, ale také se zaměstnanci 
úřadu, tak aby byla nabízená služba maximálně využita a vyslovil, že by potřeboval probrat 
otázku povinných revizí kotlů.  
Starosta Hutiska-Solance pan Petružela shrnul, že je důležité „držet basu“ a doufá, že 
mikroregion, který dosud mnoho společných akcí nedělal, bude prostřednictvím služeb CSS 
na jiné úrovni, než doposud. 
 
 
Poté byla diskuse k fungování CSS ukončena a pokračovalo se v dalším programu Valné 
hromady. 
 
 
 
 
 

 

 


