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Dne: 29. 11. 2017  Zpracovala: Eva Vojkůvková 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS ZE 4. SETKÁNÍ STAROSTŮ 

 

Datum konání: 28. 11. 2017 

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, včetně 

hostů a konstatoval, že je velice příjemné se sejít v plném počtu a že 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 4. setkání starostů, dle zaslané pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky a program 

jednání byl schválen. 

Program 4. setkání starostů 

 zpráva o činnosti CSS, 

 zhodnocení spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb, 

 informace o GDPR. 

 

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 funguje vlastně rok a 

měsíc. 

Seznámily starosty s tím, že se i nadále v rámci projektu povinně vzdělávají dle nastaveného 

systému přednášek ze SMO ČR. A zdůraznily, že veškeré získané informace a podklady jim 

v případě zájmu budou předány. Zmínily také celostátní setkání týmů CSS v hotelu Medlov 

v Novém Městě na Moravě, které proběhlo ve dnech 23. – 24. 10. 2017. Sdružení 
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Mikroregion Rožnovsko zde bylo v mnoha případech prezentováno jako příklad dobré praxe 

(kofinancování soc. služeb, společný psí útulek, MAP+…apod.). 

V rámci projektu bylo také úspěšně zhotoveno další-třetí 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.  

CSS také připomenulo, že na minulé Valné hromadě byly schváleny zcela nové Zásady, 

Programy pro společné kofinancování sociálních služeb, na kterých CSS pracovalo vlastně 

půl roku, tak aby odpovídali stávající situaci. Starostové byli vyzváni, aby informovali 

zainteresované skupiny a organizace u nich v obcích, aby nezapomněli zaslat na mikroregion 

žádost o poskytnutí dotace. CSS také upozornilo, že v rámci těchto vyhlášených dotací 

proběhne v lednu také seminář, na kterém budou mít žadatelé možnost zeptat se na cokoliv, 

co je zajímá. 

CSS starostům poděkovalo za kooperaci při přípravách charitativní sbírky „Dobrý skutek za 

starý mobilní telefon?“, kterou se povedlo vyjednat ve spolupráci s firmou ASEKOL a.s.. 

Výtěžek z akce půjde obecně prospěšné společnosti Auxilium, starající se o zdravotně 

postižené děti a dospělé. Sbírka bude ukončena k 20. 12. 2017 a předání Auxiliu je 

naplánováno po novém roce. 

CSS také doplnilo informace k plánovanému projektu přeshraniční spolupráce „Mobilnímu 

letnímu kinu“, kdy byl předběžně dohodnut partner na slovenské straně a to město Makov. 

Vyhlášení výzvy je plánováno na leden 2018. 

Padla také informace, jak postupuje akce „Rožnovské traily“, do které byly původně 

zainteresováno 5 obcí. Nakonec vytrvaly pouze obce Prostřední a Horní Bečvy, kde bylo na 

setkání starostů odprezentováno, že v současné chvíli proběhly schůzky se zástupci Lesů ČR a 

CHKO Beskydy. V obou případech nevidí ani jedna organizace v tomto projektu nějaký velký 

problém, tudíž budou podstoupeny další kroky. 

V poslední části byli starostové znovu upozorněni na konání školení k novele zákona o 

pohřebnictví, které pořádá vedlejší DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko a na které i naše DSO 

dostalo zdarma pozvánku.  

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

spokojenosti 

Starostům byly rozdány malé dotazníky pro zpětnou vazbu spokojenosti s činností CSS. 

Dotazník obsahoval čtyři základní otázky, které SMO ČR požaduje vykazovat v rámci 

projektu. 

Všech 9 rozdaných dotazníků se zaměstnancům CSS vrátilo, starostové rozsah nabízených 

služeb hodnotili známkou 1, stejně jako kvalitu služeb. V rámci otevřených otázek a možnosti 
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vyjádření se, co od CSS očekávají, bylo uvedeno, že by uvítali pomoc s problematikou GDPR 

a při společných postupech v rámci různých agend. 

5) Informace o problematice GDPR 

V tuto chvíli bylo předáno slovo panu Jaroslavovi Šlechtovi, kterého jsme poprosili, zda by 

mohl starostům prezentovat současný stav této hodně diskutované problematiky. Pan Šlechta 

ještě v úvodu zmínil nějaké novinky v projektu a poté zainformoval o GDPR, upozornil na 

dokumenty, které jsou pro CSS ke stažení v ISP a demonstroval, že starostové stále mají 

vyčkat a nenajímat žádné služby pověřence, které jsou často předražené. Zmínil také možnost, 

že by pověřence mohly zastoupit CSS.  

 

 

 

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

hromady. 

 


