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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 3. SETKÁNÍ STAROSTŮ 

 

Datum konání: 18. 5. 2017 
Čas zahájení: 9:00 
Místo: malá zasedací místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
 
Přítomni: 9 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 se sice setkáváme v menším počtu - 4 starostové jsou omluveni, ale že i přesto 
je Valná hromada a zároveň Setkání starostů DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
usnášeníschopná. 

2) Schválení programu 

Předseda Sdružení Mikroregion Rožnovsko navrhl schválení programu Valné hromady včetně 
programu 3. setkání starostů, dle zaslané pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky a program 
jednání byl schválen. 

Program 3. setkání starostů 

 zpráva o činnosti CSS, 
 analýza přínosů a její závěry, 
 zhodnocení spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, 

 
3) Zpráva o činnosti CSS 

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

Seznámily starosty s tím, že se dále v rámci projektu povinně vzdělávají dle nastaveného 
systému přednášek ze SMO ČR. A nabídly, že veškeré získané informace a podklady jim 
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mohou být předány. Představily jim plán chystaných školení, včetně tematických setkání a 
samy prostřednictvím dotazníku zjistily, v kterých oblastech by se chtěli vzdělávat oni. 

V rámci projektu bylo také úspěšně zhotoveno další (již druhé) číslo Zpravodaje 
mikroregionu, včetně aktualizovaného seznamu veřejných služeb na jeho území. Zaměstnanci 
poděkovali za spolupráci při jeho zhotovování a za zveřejnění zpravodaje na webových 
stránkách obcí. A upozornily, že další číslo je naplánováno a má vyjít v říjnu 2017 s tím, že 
uzavírka bude do konce srpna.  

Zaměstnanci CSS také seznámily starosty s výborným 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. Tento 
marketingový nástroj má dopad na široký okruh lidí a zejména v poslední době jsou 
facebookové stránky hojně navštěvovány.  

V rámci propagace DSO byly také prezentovaný webové stránky Sdružení, které jsou ve stálé 
přípravě, starostové byli vyzváni, ať se ještě naposledy vyjádří ke struktuře, vzhledu a 
informační náplni stránek. A dále byli vyzváni ti, kteří neposlali slíbené fotografie obce a 
další náležitosti ke zveřejnění na stránkách, ať tak učiní. Starostové přislíbili lepší spolupráci. 

Dále informovaly starosty o úspěšném schválení žádosti do 40. výzvy OPŽP nazvané 
„Kompostování na Rožnovsku II“, do kterého se zapojilo 6 z 9 obcí Sdružení.  
V rámci této aktivity budou podniknuty další kroky, o kterých budou informováni. 

Starostové se také dozvěděli, jak postupují programové dotace na sociální služby, které 
společně kofinancuje 7 z 9 obcí. Pí Vojkůvková je informovala, že v současné chvíli probíhají 
veřejnosprávní kontroly za rok 2016 dle Čl. XV „programových zásad“. První kontrola již 
proběhla 10. května v Iskérce o.p.s., kde bylo vše v pořádku. Na květen je dále naplánována 
kontrola u Kamarád Rožnov o.p.s. a v červenci v Charitě Valašské Meziříčí. Dále byli 
seznámeni s tím, že v současné chvíli probíhá vyplácení přidělených dotací na základě 
uzavření Smluv o poskytnutí dotace. 

Na minulém střetnutí se 5 obcí dohodlo, že chtějí zrealizovat akci „Rožnovské traily“, a 
domluvily se, že tato akce započne tzv. úvodním terénním průzkumem v jednotlivých obcích. 
Průzkum bude provádět jednatel Rychlebských stezek, Pavel Horník, který vytipuje vhodné 
lokace. CSS starosty informovalo, že tyto úvodní terénní průzkumy budou realizovány 
v červnu. Starostové tak byli vyzvání ke spolupráci – zejména ve vytipování pozemků (státní 
lesy, soukromé pozemky apod.) 

Starostové byli dále pozváni na slavnostní otevření putovní výstavy „Hry a klamy“ na 
Rožnovsku, které se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017. Tato výstava je první velká společná 
kulturní akce, kterou Sdružení uspořádalo. Celý měsíc mohou návštěvníci výstavy obdivovat 
interaktivní exponáty, které si mohou osahat, vyzkoušet či vyřešit. Výstava bude mít bohatý 
doprovodný program –tématické víkendy se stavebnicí Pony, Mindok či Geomag, Gecco 
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apod. Starostové projevili dobrou vůli při spolupráci a celý tým Mikroregionu se těší na 
měsíční zábavu pro děti i dospělé. 

4) Analýza přínosů a její závěry 

Starostové byli seznámeni s povinným výstupem projektu CSS – analýzou přínosů. Analýza 
se týká agendy společných postupů – konkrétně administrace sociálních služeb. Obce 
společně kofinancují sociální služby a v dřívějších letech si administraci této aktivity byli 
nuceni platit externě – tudíž to pro ně byl náklad navíc. Se vznikem pracovních úvazků 
v rámci projektu CSS tuto administraci přebral manažer CSS. Celková úspora po dobu trvání 
projektu CSS bude činit celkem cca 40 000 Kč za externího administrátora programových 
dotací Sdružení. 

Tabulka č. 1: Roční přehled a předpoklad nákladů za administraci programových dotací 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

ROK POČET 
ŽÁDOSTÍ 

CENA ZA 
ADMINISTRACI  

v Kč 

2016 41 10 000 

2017 41 0 

2018 45 0 

2019 47 0 

2020 50 0 

Celková úspora 40 000 

 

Z pohledu hodinové sazby a doby strávené nad administrací programových dotací manažera 
CSS lze tyto částky přepočítat ještě jako: 126 Kč/hod X 52 hod = 6 552 Kč rozdíl tedy mezi 
částkou externího administrátora a manažera CSS je 3 448 Kč. Tudíž za první rok 
administrace programových dotací bylo ušetřeno 3 448 Kč. V následujících letech se 
předpokládá snížení doby strávené nad administrací, protože letošní rok byl pro manažera 
CSS premiéra v této oblasti. 

5) 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 
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doplněnou o otázku týkající se témat školení, které by starostové uvítali, aby CSS 
zprostředkovalo. 

Všech 5 dotazníků se zaměstnancům CSS vrátilo, starostové rozsah nabízených služeb 
hodnotili známkou 1, stejně jako kvalitu služeb - pouze v jednom případě byla ohodnocena 
známkou 2. V rámci dotazníku si zaměstnanci CSS ověřili, v jakých oblastech by starostové 
přivítali školení – největší zájem projevili starostové o zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

 

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

 


