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Dne: 13.12. 2016  Zpracoval: Mgr. Monika Zemanová 

 

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  

dne 13. 12. 2016 v 16:00 

Místo: MěÚ Oslavany, Nám. 13. prosince 51/2, Oslavany 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program setkání: 

1) Prezence účastníků  

2) Zpráva o činnosti CSS  

3) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb  

4) Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS  

5) Závěr 
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1) PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 

Manažer CSS Ing. Bohumil Smutný přivítal přítomné, poděkoval za vyplnění prezenční 

listiny a seznámil zástupce měst a obcí s jednotlivými body setkání. Zároveň omluvil 

z nepřítomnosti Mgr. Jaroslava Šlechtu, zástupce SMO ČR a koordinátora projektu Centrum 

společných služeb, který z důvodu kolidujících termínů upřednostnil setkání starostů jiného 

mikroregionu, který jeho účast více potřebuje. Podmínka účasti více než 50 % starostů 

Mikroregionu Ivančicko byla splněna buď osobní účastí starostů členských obcí, nebo 

pověřením na základě plné moci. 

 

2) ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS  

Manažer CSS odprezentoval přítomným zprávu o činnosti CSS. Centrum od začátku svého 

fungování (1. 7. 2016) do dnešního dne realizovalo cca 260 aktivit. Provedené aktivity se z cca 

60 % týkaly odborných konzultací, poradenství a krátkodobých úkonů, které vyplývaly buď 

z požadavků obcí, spolků, škol, či vlastní činnosti DSO. Mimo těchto krátkodobých aktivit byly 

vykonávány též dlouhodobější aktivity, které se týkaly činnosti přípravy a realizace projektů 

Mikroregionu Ivančicko, či časově náročnějších úkonů pro obce, například tvorba plánu 

rozvoje obce. V zásobníku je připraveno 17 projektů, z toho první společný projekt byl úspěšně 

zrealizován v září – jednalo se o Festival Mikroregionu Ivančicko. Dalších 5 projektů je ve 

stádiu přípravy. CSS vydalo první Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko v rozsahu 20 stránek. Co 

se týká dosavadních finančních přínosů výsledků činnosti CSS pro území, tak v září byla 

zpracována a podána žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na dofinancování projektu „Obnovy 

cyklotras Jihozápadního Brněnska“, kde došlo při realizaci projektu k nárůstu výdajů a bylo 

zapotřebí zajistit částku ve výši 90.000 Kč. Navýšení výdajů bylo způsobeno rozsahem 

skutečného stavu poškození značení a mobiliáře na tematických cyklotrasách Templářská, 

Energetická a Pivovarská. Individuální dotace od hejtmana JMK byla Mikroregionu schválena. 

Dále byla zpracována žádost o nadační příspěvek na Nadaci ČEZ pro spolek Dětský klub 

Sovička na dofinancování investiční akce rekonstrukce budovy v areálu ZŠ Řeznovice pro 

vytvoření zázemí klubovny pro děti ZŠ. Nadační příspěvek byl též schválen, a to ve výši 

100.000 Kč. Dále byla zpracována a podána žádost o nadační příspěvek na nákup kol pro dětské 

dopravní hřiště při ZŠ Oslavany, které je využíváno dětmi ze škol obcí celého Mikroregionu 

Ivančicko. Příspěvek byl schválen ve výši 70.000 Kč.  Na základě toho manažer CSS závěrem 

konstatoval, že činností CSS v době od září do dnešního dne bylo pro území na dotacích a 

nadačních příspěvcích získáno cca 260.000 Kč.  

Manažer dále prezentoval konkrétní úkoly CSS spočívající v plnění následujících činností:  

- běžná administrativní podpora malých obcí (např. zpracování smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor, zpracování žádostí o nadační příspěvky, poradenství starostům, dotační 

monitoring a rozesílání informací), dlouhodobější úkoly: 

- zpracování plánu rozvoje obce Nová Ves vč. schůze se zastupitelstvem obce, 

- zpracování stolních kalendářů na rok 2017, 

- zpracování pokladů pro turistického průvodce Mikroregionu, 
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- příprava podkladů potřebných ke zpracování projektové žádosti projektu „Kompostéry a 

štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“. Žádost byla podána 30.11.2016. K podání 

žádosti bylo také nutné zajistit stanovisko JMK, které bylo kladné. 

- uspořádání 1. setkání pro cestovní ruch, kulturu a propagaci Ivančicka a příprava souhrnného 

letáku významných akcí Mikroregionu v roce 2017. V rámci tohoto setkání bylo dohodnuto, že 

od ledna 2017 začne CSS připravovat pravidelný měsíční souhrn akcí ve všech členských 

obcích a pro tento účel se obracíme na spolky působící v obcích, které pořádají akce pro 

veřejnost, aby je CSS pravidelně zasílaly. Dále bylo dohodnuto, že i v roce 2017 proběhne 

Festival Mikroregionu, který se bude konat 24.6., místem konání bylo zvoleno město Oslavany. 

- provádění úkonů výběrové komise při otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky malého rozsahu, 

- pravidelná aktualizace webových stránek (zveřejňování volných pracovních pozic v 

Mikroregionu). 

Manažer požádal zástupce obcí o součinnost při informování spolků působících 

v obcích o možnostech využití služeb CSS. Prostřednictvím obcí budou spolky informovány o 

možných podobách podpory ze strany Centra společných služeb. 

Dále manažer CSS přítomné informoval, že ze strany Svazu měst a obcí nejsou ke 

způsobu fungování CSS v Mikroregionu Ivančicko žádné výhrady. MRI patří do kategorie 

mikroregionů, které nemají problém průběžně plnit v plném rozsahu veškeré své závazky 

vyplývající ze smluvních požadavků Svazu měst a obcí. Zaměstnanci CSS absolvovali na 

podzim prezenční školení týkající se správního řádu a dotačního managementu, dále povinné 

e-learningové kurzy a webináře. 

Manažer dále připomněl, že od začátku nového roku je plánováno spuštění právního 

poradenství ve spolupráci s externí právní kanceláří Svazu měst a obcí ČR, a že o zahájení bude 

CSS informovat. Dále se připravuje rozšíření projektu o dalšího 0,6 úvazku na specialistu na 

veřejné zakázky. Zde je však předpoklad zahájení až od cca poloviny příštího roku. V úvahu 

poté připadá buď navýšení stávajícího pracovního úvazku specialisty pro rozvoj mikroregionu 

Mgr. Zemanové na 1,3 úvazku, nebo uzavření nového pracovněprávního poměru s odborníkem 

na tuto oblast.  

 

3) OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI S ROZSAHEM A KVALITOU 

POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

V rámci tohoto bodu manažer seznámil přítomné s dotazníkem k ověření spokojenosti se 

službami CSS a poprosil každého zástupce obce o jeho vyplnění. Zdůraznil, že CSS uvítá 

jakýkoliv nový podnět vedoucí k rozšíření poskytovaných služeb obcím ze strany centra. 

 

4) PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNY V ČINNOSTECH ZAJIŠŤOVANÝCH 

CSS 

Při dotazování manažerem na návrhy změn v činnosti CSS nebyly vzneseny žádné zásadní 

připomínky. Zástupci obcí vznesli požadavek na rozšíření společného majetku MRI. Byl 

vznesen návrh na pořízení technického zařízení Infraset, který slouží k opravě asfaltových 
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povrchů a výtluků. Většina přítomných by toto zařízení ve společném majetku Mikroregionu 

uvítala. Dále byl většinově vznesen požadavek na rozšíření zásobníku projektů o pořízení 

dalších prvků pro dětské dny, jako je např. skákací hrad. V souvislosti s tím manažer 

informoval, že brzy bude dokončen projekt na pořízení dětského mobilního hřiště, které budou 

moci obce využívat od jara příštího roku.   

 

5) ZÁVĚR 

Manažer CSS poděkoval přítomným za pozornost. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další 

podnět do diskuze, ani připomínku bylo setkání starostů ukončeno v 16:55 hod. 


