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Dne: 31. 5. 2017  Zpracovala: Lucie Krubnerová, manager CSS 

 

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 MIKROREGIONU VOTICKA  

ze dne 30. 5. 2017 

 

Místo: Zámek Ratměřice, 13:30 – 15:00 hod. 

___________________________________________________________________________ 

Program setkání: 

1. Prezence účastníků 

2. Zpráva o činnosti Centra společných služeb (CSS) mikroregionu Voticko za uplynulé 

období 

3. Informační zpravodaj CSS 

4. Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb - dotazník 

5. Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS 

6. Výstupy z analýzy přínosů CSS 

7. Závěr 

___________________________________________________________________________ 

 

Add 1) Přivítání přítomných, prezence (viz přiložená prezenční listina) 

Setkání zahájil předseda svazku Viktor Liška, který přivítal přítomné. Úvodní slovo doplnila 

Bronislava Bolcková, regionální koordinátor projektu CSS, která seznámila přítomné 

s novinkami v rámci průběhu realizace projektu. 

 

Add 2) Zpráva o činnosti centra CSS mikroregionu Voticko za uplynulé období 
(viz prezentace) 

Manažerka svazku Lucie Krubnerová seznámila přítomné s činností kanceláře Centra 

společných služeb formou zpracované power-pointové prezentace a shrnula dosavadní průběh 

realizace projektu od 2. setkání starostů (listopad 2016 – květen 2017). 

 

• sledované období listopad 2016 – květen 2017 

• zaregistrováno 20 společných projektů v režimu iniciace, příprava a realizace (studie 

cyklostezky, odpadové dny pro školy, občanská poradna, komunitní centrum, ….) –  

• Uzavření dodatku o spolupráci dne 13. 4. 2017 – rozšíření pracovního týmu o Olgu 

Marvanovou, Dis. – specialista na veřejné zakázky včetně odpovědného zadávání VZ 

• Účast O. Marvanové na 4- denním školení v Táboře – 22. – 25. 5. 2017 

• Kancelář CSS plní veškeré náležitost vyplývající z uzavřené smlouvy a dodatku – vše 

evidováno v el. systému projektu ISP 

• Sebehodnotící zpráva kanceláře CSS za listopad, prosinec 2016 a leden, únor, březen, 

duben 2017 
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• Katalog projektů – pravidelná měsíční aktualizace 

• Financování probíhá průběžně na základě zálohové platby a čtvrtletních vyúčtování 

 

 

Add 3) Informační zpravodaj CSS 

Manažerka CSS představila přítomným odsouhlasenou verzi informačního zpravodaje 

kanceláře CSS / mikroregionu Voticko č. 1, celkem 2. v pořadí (březen 2017) odsouhlasenou 

realizačním týmem projektu SMOCR. Distribuce probíhá prostřednictvím místních 

zpravodajů obcí a Votických novin, dále je Zpravodaj zveřejněn na oficiálních stránkách 

mikroregionu Voticko. 

Manažerka poukázala na nutnost sledovat počty distribuovaných výtisků – na stránky 

mikroregionu bylo vloženo počítadlo návštěvnosti. 

 

Add 4) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

Manažerka svazku požádala přítomné o vyplnění dotazníku předdefinovaného SMOCR a 

poprosila přítomné o jeho vyplnění. Celkem bylo rozdáno a vyplněno 13 dotazníků (100 % 

přítomných starostů) z 15 členských obcí mikroregionu Voticko. 

Vyhodnocení je součástí přílohy tohoto zápisu. (Jak jste spokojen / a s rozsahem nabízených 

služeb? – průměrná známka 1,08; Jste spokojen / a s kvalitou poskytovaných služeb? – 

průměrná známka 1,00). 

 

Add 5) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS 

V rámci diskuse i vyhodnocených dotazníků starostové projevili spokojenost s fungováním 

Centra společných služeb – rozsahem nabízených služeb i kvalitou poskytovaných služeb. 

Nebyly projednány žádné konkrétní návrhy na činnosti zajišťované v činnosti CSS. 

 

Add 6) Výstupy z analýzy přínosů CSS 

L. Krubnerová představila přítomným zpracovanou Analýzu přínosů CSS (jeden z povinných 

výstupů realizovaných v rámci projektu) na téma „ROZVOJOVÉ AKTIVITY“. 

 

Společný projekt 

Průměrný 

časový rozsah 

řešené agendy 

kanceláří CSS 

(hodiny) / měsíc 

Časová úspora v rámci regionu celkem za 

zapojené obce Mikroregionu Voticko  

Sociální fond ORP Votice 20 

Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce 

regionu 300 hodin  

(15 obcí * 20 hodin) 

Dopravní obslužnost 

regionu 
20 

Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce 

regionu 300 hodin  

(15 obcí * 20 hodin) 
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Využití opuštěného 

drážního tělesa v úseku 

Mezno – Bystřice  

30 

Agendu řeší kancelář CSS prioritně pro obce 

ležící na železniční trati  

180 hodin (6 obcí x 30 hodin) 

Studie krajiny ORP 

Votice,  

studie veřejných 

prostranství obcí 

mikroregionu  

30 

Kancelář CSS se podílí na zpracování a 

administraci projektů (zapojeny všechny 

obce regionu – celkem 15v případě studie 

krajiny ORP, v případě veřejných 

prostranství zapojeno 12 obcí regionu) 

450 hodin (15 obcí x 30 hodin) 

Spolupráce s MAS a 

turistickými destinacemi  

16 

(průměrně 4 

hodiny á MAS 

Posázaví, MAS 

Krajina srdce, 

turistická 

destinace 

Toulava, 

turistická 

destinace Kraj 

blanických rytířů 

(KBR)) 

Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce 

regionu  

108 hodin (9 obcí x 4 hodiny na MAS 

Posázaví + 5 obcí * 4 hodiny MAS Krajina 

srdce + 6 obcí * 4 hodiny Toulava  + 7 obcí 

x 4 hodiny KBR) 

CELKEM 116 hodin 1 338 hodin 

 

Kancelář CSS zajišťuje spojenou administrativu, účastní se jednání, zastupuje starosty 

a na základě rozhodnutí členské schůze a Rady mikroregionu provádí konkrétní kroky 

k naplňování cílů jednotlivých projektů. Průměrně se jedná o rozsah 116 hodin měsíčně.  

Celkem tedy starostům regionu fungování kanceláře CSS šetří měsíčně 1 338 hodin 

práce, kterou mohou věnovat jiné agendě. Tj. v rámci jedné členské obce se průměrně 

jedná o časovou úsporu téměř 90 hodin měsíčně. 

 

Analýzu přínosů agendy zpracuje CSS za každý rok fungování, přičemž poslední bude 

souhrnná za celé období projektu CSS, a to včetně ekonomické analýzy a analýzy dopadů na 

obce a občany. 

 

Add 7) Závěr 

Předseda svazku Viktor Liška a projektový tým CSS poděkoval přítomným za pozornost 

a hojnou účast a jednání. 
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Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Prezentace - 3. setkání starostů 

- Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

- Analýza přínosů – ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Viktor Liška       _______________________ 

(Obec Ratměřice) 

 

 

 

 

Jitka Jonsztová       _______________________ 

(Obec Jankov) 


