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Dne: 21. 6. 2018  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 Z 5. SETKÁNÍ STAROSTŮ 

 

Datum konání: 19. 6. 2018 

Čas zahájení: 9:00 

Místo: malá zasedací místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 

Přítomni: 12  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, a 

konstatoval,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 5. setkání starostů, dle zaslané pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky a program 

jednání byl schválen. 

Program 5. setkání starostů 

 zpráva o činnosti CSS, 

 analýza přínosu 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. 

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.  

Manažerka pro rozvoj regionu připomněla závěrečné vyúčtování projektu „Kompostování na 

Rožnovsku II“,které se zaneslo i v rámci 5. rozpočtového opatření – obce Prostřední Bečva, 
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Hutisko-Solanec, Vidče, Vigantice i Valašská Bystřice musí doplatit, zatímco obci Horní 

Bečva bude přeplatek vrácen prostřednictvím vratky na účet. 

CSS seznámilo starosty s možností využití Právní poradny pro obce, tak jak bylo 

prezentováno na posledním Tématickém setkání v Olomouci. Starostům byly představeny 

možnosti: 

- 5. přístupů zdarma (2 hodiny surfování), 

- za poplatek (1980 Kč + DPH) neomezené surfování. 

Starostové zatím neprojevili zájem o neomezené prohledávání databáze, většina má své 

externí právní poradce, se kterými řeší konkrétní situace. Výhledově ovšem tuto možnost 

vyloženě nezamítají. 

CSS také doplnilo informace k plánovanému projektu přeshraniční spolupráce „Mobilnímu 

letnímu kinu“, kdy byla podána Žádost do Euroregionu Bílé Karpaty, kdy se domluvilo, že se 

vybavení nebude kupovat předem, pokud nemáme jistotu, že žádost o dotaci vyjde. CSS 

starostům připomnělo rozpočet a jednotlivé příspěvky obcí dle počtu obyvatel. Vybavení bude 

zakoupeno v případě, že hodnotící komise projekt schválí. 

CSS poděkovalo starostům za spolupráci při návštěva dvou DSO – Rýmařovsko a Horňácko, 

které ve dnech 5. – 6. 6. 2018 navštívili Rožnovsko v rámci projektu Sdílení dobré praxe, 

které každoročně vyhlašuje MMR. Na fotkách ukázalo, co vše tato DSO na Rožnovsku 

shlédla a předalo reciproční pozvánku od obou DSO k návštěvě u nich. 

Další z proběhnutých akcí pořádaných Sdružením Mikroregion Rožnovsko byla také 

spolupráce na tzv. Recyklojízdě, která měla být osvětou, jak správně nakládat s běžným, 

avšak neběžně zařaditelným odpadem – baterií. Rožnovsko týmu Recyklojízdy předalo 

pomyslný šek na 33 kg vysbíraných baterií. Do akce se také zapojily děti z mateřské školy Na 

Zahradách a Městská policie, která Recyklojízdu doprovodila až do Vsetína. 

CSS také starostům představilo možný projekt tzv. „Systém průjezdových kamer na kontrolu 

vozidel“, který by fungoval ve spolupráci s Policií ČR. Cílem je potlačení kriminality, 

krádeže vozidel, odhalování pachatelů, kteří najíždějí do města nebo projíždějí městem, 

zvýšení pocitu bezpečí obyvatel mikroregionu. Tento projekt vyhlašuje Ministerstvo vnitra 

ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni. Starostové tuto skutečnost přijalo na 

vědomí, avšak nevyjádřili se, že by chtěli podat žádost – obce mají často svůj vlastní 

kamerový systém. Bude případně dojednáno na další Valné hromadě. 

 

4) Analýza přínosů a její závěry 

Pro další Analýzu přínosů si CSS zvolilo agendu pravidelných setkávání zástupců obcí, resp. 

sdílení dobré praxe, zkušeností. V prvé řadě CSS poděkovalo starostům obcí, že s CSS 

aktivně spolupracují a proto bylo možno tuto analýzu zpracovat. Byly jim představeny 
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kvantifikované výsledky: celková úspora pro starosty v peněžním vyjádření ve výši 16 226 

Kč. Jako mnohem větší přínos vidíme agendu setkávání starostů v časové úspoře – díky 

Valným hromadám a Setkáváním starostů, na kterém získají všechny potřebné informace 

mohou ušetřit spoustu času, kde by tyto informace museli zjišťovat sami. Díky setkávání mají 

možnost si vzájemně předat zkušenosti, nápady a poradit si. Celková časová úspora tak činí v 

přepočtu cca 68 hodin. V případě, kdy by Sdružení Mikroregion Rožnovsko vlastně 

nefungovalo a starostové si museli dané problematiky vyřešit/zjistit/nastudovat sami, stálo by 

to v přepočtu jednoho starostu 26 560 Kč; dohromady tedy 239 040 Kč. 

 

5) 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 8 rozdaných dotazníků se zaměstnancům CSS vrátilo, starostové rozsah nabízených 

služeb hodnotili v sedmi případech známkou 1 a v jednom 2, kvalitu služeb, pak ohodnotili 

všichni známkou 1. V rámci otevřených otázek a možnosti vyjádření se, co od CSS očekávají, 

bylo v jednom dotazníku uvedeno, že by uvítali, aby se CSS představilo na zastupitelstvech 

obcí alespoň jedenkrát ročně a také prostřednictvím dotazníku upozornili na předjednávání 

financování aktivit SMR u zastupitelstev obcí, tak aby nedocházelo k časovému presu. 

 

 

 

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

hromady. 

 


