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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 ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 9. září 2016 

Místo: Nový Bor 

Manažer CSS, Mgr. Nastoupilová, poděkovala přítomným za jejich účast a přivítala experta na 
komunikaci ze SMO ČR, pana Ivana Černého. 

Prezentací na úvodním setkání starostů Svazku obcí Novoborska provázely Ing. Monika Krausová, 
specialista pro rozvoj mikroregionu, a Mgr. Jana Nastoupilová, manažer CSS.  

1) Představení projektu CSS  

V tomto bodě byli starostové seznámeni s hlavními cíli projektu „Center společných služeb“ – zvýšení 
profesionality, kvality a efektivity výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb. Dále 
zlepšení informovanosti občanů a zajištění jim přístupu k poskytovaným veřejným službám. 
V neposlední řadě zvyšování kvalifikace a zkušeností zaměstnanců DSO.  

2) Vize fungování CSS 

CSS bude poskytovat potřebné a požadované služby v oblasti veřejné správy s důrazem na 
samosprávné kompetence, odborné poradenství obcím, sloužit jako sdílená administrativní kapacita 
obcí a kontaktní místo pro občany v předem stanovených oblastech.  

3) Představa o hlavní činnosti CSS 

Důležitou součástí projektu je evidence aktivit vykonávaných při činnosti CSS (zpětná vazba pro SMO 
ČR). Ve sledovaném období (3 měsíce) musí CSS splnit kritérium min. 150 aktivit z toho min. 50 % 
odborné poradenství pro obce – apel na starosty, aby se s jakýmkoli problémem na CSS obrátili.  

Kontaktní centrum pro občany – v omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu se bude moci 
občan ve stanovených agendách obracet na CSS, využití společně sdílené administrativní kapacity, 
vydávání zpravodaje s informacemi z území a o veřejných službách v regionu.  

Každé CSS má k dispozici určitý počet hodin (dle slov p. Černého v průměru cca 8 hodin měsíčně) 
právního poradenství ze strany SMO ČR. Počet hodin i systém jejich využívání bude upřesněn po 
uzavření veřejné zakázky na dodavatele právních služeb. 

CSS bude realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které naplňují cíle projektu a rovněž cíle 
aktuálních strategických dokumentů DSO. Projektem se rozumí spolupráce min. 2 obcí DSO, tvoří ho 
více aktivit, je časově ohraničen a má 1 či více výstupů. Do poloviny roku 2019 má DSO indikátor 10 
projektů, z čehož 5 musí být realizováno.  
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K dalším činnostem patří pořádání pravidelných setkávání starostů, povinně 2x ročně za účasti min. 
50 % zástupců obcí.  Během dalších setkávání bude probíhat vyplňování dotazníků spokojenosti.  

V rámci činnosti CSS bude pravidelně vydáván informační zpravodaj s informacemi o aktivitách DSO 
a činnostech CSS. První vydání bude obsahovat přehled veřejných služeb poskytovaných občanům 
v regionu DSO. 

4) Způsob fungování CSS 

Financování CSS probíhá formou záloh. V současné době je CSS předfinancování 4měsíční zálohou. 
Další financování bude probíhat na základě žádostí o platbu a mzdových soupisek. DSO má na 
projektu dílčí spoluúčast (5 %), která bude DSO fakturována průběžně vždy za 3 měsíce.  

Úřední hodiny kanceláře DSO/CSS jsou pro členské obce stanoveny pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 
hodin. Kontaktní centrum bude pro občany fungovat na základě usnesení členské schůze ve středu od 
10:00 do 15:00 hodin. 

5) Představení zaměstnanců DSO 

Realizační tým CSS tvoří manažer, Mgr. Jana Nastoupilová, a specialista pro rozvoj mikroregionu, 
Ing. Monika Krausová. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách DSO. 

6) Strategie území DSO a jejich naplňování 

Aktuální strategické dokumenty Svazku obcí Novoborska: 
- Strategie území SO ORP Nový Bor 2015 – 2024 
- Akční plán rozvoje území SO ORP Nový Bor pro období 2016 – 2017 
- Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska pro období 2016 – 2020 
- Akční plán sociálních služeb pro rok 2016 
- Strategie rozvoje Novoborska  

7) Závěr  

Shrnutí důležitých informací: 
- realizace projektu CSS – 7/2016 – 6/2019, 
- udržitelnost projektu CSS – 1 rok, 1 plný pracovní úvazek v období 7/2019 – 7/2020, bez 

nároku na finanční příspěvek ze strany SMO ČR, 
- velmi důležitá je vzájemná komunikace CSS a představitelů obcí DSO, 
- veškeré aktivity a projekty CSS musí být v souladu s cíli projektu a strategickými dokumenty 

z území, 
- další setkání starostů proběhne v listopadu či prosinci 2016 v rámci členské schůze Svazku 

obcí Novoborska.  
 
  


