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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 Z 2. SETKÁNÍ STAROSTŮ 

 

Datum konání: 16. 12. 2016 
Čas zahájení: 9:00 
Místo: malá zasedací místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
 
Přítomni: 14 členů dle prezenční listiny, která je součástí zápisu ze setkání starostů 

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

Setkání zahájil předseda DSO pan Ing. Radim Holiš, který přivítal všechny přítomné, 
konstatoval, že je příjemné se po delší době vidět v plném počtu 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 2. setkání starostů, dle zaslané pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky a program 
jednání byl schválen. 

Program 2. setkání starostů 

 zpráva o činnosti CSS, 
 zhodnocení spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, 
 plán nejbližších činností a aktivit CSS, 
 projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS, 

 
3) Zpráva o činnosti CSS 

Pan předseda svazku předal slovo pí Vojkůvkové, která prostřednictvím powerpointové 
prezentace zahájila představování dosavadních činností kanceláře Centra společných služeb, 
které v rámci Sdružení Mikroregion Rožnovsko vzniklo v říjnu tohoto roku. 

K hlavním činnostem Centra patřily zejména ze začátku schůzky zaměstnanců CSS se zástupci 
jednotlivých obcí v rámci DSO. Postupně se zaměstnanci CSS seznámily s tím, jak každá obec 
funguje, jaké projekty uskutečnila a jaké projekty jsou v plánu v budoucnu. V rámci schůzky 
také upozornily, že jako zaměstnanci mikroreigonu, mohou být obcím nápomocny vlastně se 
vším, s čím si nebudou vědět rady, co jim bude zabírat čas, případně se na zaměstnance 
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mohou obrátit v případě pomoci při získání dotací ať už z evropských, národních či jiných 
zdrojů.  

V rámci projektu bylo také úspěšně zhotoveno úvodní číslo Zpravodaje mikroregionu, včetně 
seznamu veřejných služeb na jeho území. Zaměstnanci poděkovali za spolupráce a za 
zveřejnění zpravodaje na webových stránkách obcí. 

Zaměstnanci CSS také seznámily starosty s fungováním facebookové stránky Sdružení, které 
je pravidelně několikrát denně aktualizováno, doplňováno a jsou zde sdíleny všechny 
zajímavé informace týkající se DSO a akcí konaných na jeho území. 

Zaměstnanci CSS také konstatovaly, že starosty zásobovaly informacemi, které se týkaly 
zejména přehledu dotačních titulů, včetně konkrétních informací dle požadavků ze strany 
starostů. Připomněly informační kampaň, kterou rozjely ohledně povinných revizí kotlů na 
tuhá paliva do konce roku 2016, ve které odpověděly na spoustu důležitých otázek a předaly 
kontakty na nejbližší možné revizory. K dalším požadavkům ze strany starostů patřily 
informace o veřejně zveřejňovaných informacích, či obecně závazných vyhláškách – zejména 
na téma nočního klidu apod. 

Seznámily starosty s tím, že se v rámci projektu povinně vzdělávají dle nastaveného systému 
přednášek ze SMO ČR. A také připomněly svou účast na Setkání zaměstnanců CSS, které 
proběhlo na konci listopadu ve Šlapanicích. Sešly se zde všechny CSS, které působí 
v Jihomoravském a Zlínském kraji a které jako experta na komunikaci mají pana Šlechtu. 

Pro starosty, kteří se nezúčastnili pravidelného volejbalového turnaje, se pochlubili, že 
v tomto ročníku se družstvo Sdružení neumístilo na chvostu, jako obvykle, ale skončilo na 6. 
místě. Na tomto turnaji se potkávají družstva ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod 
Radhoštěm, mikroregionu Valašska - Horního Vsacka, ValašskoMeziříčska-Kelečska, 
Rožnovska, VAK Vsetín. Tento ročník se konal pod záštitou VAK Vsetín – příští rok bude 
pořádat Valašské Meziříčí.  

V neposlední řadě také informovaly o úspěšném ukončení podání žádosti do 40. výzvy OPŽP 
nazvané „Kompostování na Rožnovsku II“, do kterého se zapojilo 6 z 9 obcí Sdružení. 

4) Zhodnocení spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb - dotazník 
spokojenosti 

Starostům rozdány malé dotazníky pro zpětnou vazbu spokojenosti s činností CSS. Dotazník 
obsahoval čtyři základní otázky, které SMO ČR požaduje vykazovat v rámci projektu.  

Všech devět dotazníků se zaměstnancům CSS vrátily, průměrné hodnocení obou otázek bylo 
1,11, na otevřené otázky odpověděli pouze dva starostové, kteří se shodli na tom, že je 
Centrum teprve na začátku cesty, ale jde dobrým směrem s tím, že nejdůležitější bude 
komunikace mezi obcemi. Pro doporučení bylo uvedeno, že by přivítali jednotné formuláře 
interních dokumentů, společné projekty obcí a rozjetí destinačního managementu. 
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5) Plán nejbližších činností a aktivit CSS 

Účastníkům Setkání byly představeny nejbližší budoucí plány zaměstnanců CSS. V první řadě 
seznámily starosty s chystanými webovými stránkami Sdružení. Na úvodním setkání starostů 
se všichni shodli, že je třeba založit oficiální webové stránky Sdružení Mikroregionu 
Rožnovsko. V rámci prvotních investicí se starostové shodli a odsouhlasili si, že na tuto věc 
bude uvolněno 10 000 Kč. Zaměstnanci CSS oslovili programátora, sestavili s ním strukturu 
webových stránek a domluvili se na dalším postupu. V rámci webových stránek však bude 
třeba náklady navýšit – toto bude probráno na další VH, kdy bude známa konkrétní částka. 

K dalším výrazným aktivitám bude patřit společný kulturní kalendář – sdílený právě na 
webových stránkách Sdružení, tak aby byl ucelený přehled o všech konaných akcích na 
Rožnovsku. Starostové byli pochváleni za spolupráci při zjišťování těchto akcí a upozorněni, 
že v rámci společného kulturního kalendáře spolupráce nekončí.  

Pro ucelený přehled poskytovatelů sociálních služeb vznikne také katalog poskytovatelů – 
výhledově také umístěný na webu stejně jako katalog mimoškolních a volnočasových aktivit 
na území Sdružení.  

K dalším aktivitám Centra bude patřit vyhodnocení dotazníků do strategického plánu Horní 
Bečvy, o které požádal pan starosta Bernát. 

Starostové byli také informováni, že se v nejbližší době uskuteční informativní schůzka 
ohledně možnosti vybudovat zde „Rožnovské traily“ – zkušenosti a tipy, jak na to představí 
provozovatel Rychlebských stezek.  

V rámci udržování vztahů se soukromým sektorem bude Sdružení pořádat Florbalový turnaj 
– starostové byli požádáni, ať vytipují podnikatele ze svých obcí, aby je mohla kancelář CSS 
oslovit s účastí.  

K dalším společným projektům bude patřit hasičská soutěž pro sbory dobrovolných hasičů na 
Rožnovsku, dále Den Mikroregionu či Picnic day.  

Poté si vzala slovo pí Kafková, která představila záměr uspořádat na Rožnovsku putovní 
výstavu IQ parku Liberec – Hry a klamy – představila, o co se jedná, úspěchy výstavy, jaké 
jsou předpokládané náklady, možnosti umístění apod. Starostové byli nápadem nadšeni a rádi 
by danou výstavu podpořili. 

Jako poslední věc byla představena možnost načerpat a sdílet dobrou praxi prostřednictvím 
dotačního titulu z MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 3 Podpora 
spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Zaměstnanci představili starostům co vše je 
možno v rámci daného titulu získat a upozornily, že žádost je nutno podat do konce tohoto 
roku. Starostové si odhlasovali, že se o daný dotační titul chtějí ucházet. 
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6) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS 

Tento bod byl zároveň bodem pro diskusi – starostové zatím nepožadují žádné změny po 
kanceláři CSS. 

Po tomto bodě si vzal slovo pan Šlechta, který poděkoval za možnost zúčastnit se VH 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko a zároveň se omluvil, že nebude pokračovat v dalším 
programu, protože spěchá na další VH. V úvodu pochválil obě zaměstnankyně CSS za jejich 
práci- i když se do projektu zapojily později, než některé další CSS, tak fungují dobře a jejich 
naplňování povinných náležitostí projektu je na velmi dobré úrovni. Upozornil, že v rámci 
projektu je možno čerpat ještě 0,6 úvazku člověka, který se bude zaměřovat zejména na 
veřejné zakázky malého rozsahu, tak aby popřemýšleli, zda budou chtít využít. Dále 
představil možnost spolupráce s náměstkyní ministerstva vnitra pí Kostruhovou, která by 
chtěla využít zkušeností komunálních zástupců a snažit se řešit legislativu „zespoda“, tak aby 
měli možnost se k těmto záležitostem vyjádřit také lidé, kterých se to bezprostředně týká – 
jednalo by se o setkání 2x ročně, které by fungovalo na bázi dobrovolnosti. Dále pan Šlechta 
popřál všem krásné Vánoce a vše nejlepší do Nového roku a rozloučil se. 

Poté byla část věnovaná fungování CSS ukončena a pokračovalo se v dalším programu Valné 
hromady. 

 


