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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 25. listopadu 2016 

Místo: obec Chotovice 

Manažer CSS, Mgr. Nastoupilová, poděkovala přítomným za jejich účast a přivítala zástupce odborně 
evaluačního týmu projektu CSS, Ing. Marka Vetýšku.  

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

1) Zpráva o činnosti CSS 

V tomto bodě byli starostové seznámeni s nejčastějšími aktivitami, které byly uskutečněny v rámci 
„Centra společných služeb“ – zjišťování informací na základě podnětů od starostů, odborné 
poradenství, příprava a realizace projektů, setkávání se s představiteli obcí, monitoring potřeb 
a požadavků obcí, zjišťování dotačních možností a příprava informačního zpravodaje.  

2) Školení zaměstnanců CSS 

Zaměstnanec CSS musí v každém kalendářním roce realizace projektu získat minimální počet kreditů 
(100 za rok 2016). Každý zaměstnanec podle své volby získává kredity za účast na prezenčních 
školeních nebo za absolvování e-learningů a webinářů.  

V roce 2016 jsme absolvovaly vstupní školení (bez kreditů), dotační management (25 kreditů), 
Základy Správního řádu (25 kreditů), Zákon o obcích a předpisy související (e-learning, celkem 40 
kreditů), Úvod do CBA analýz (webinář, 20 kreditů) a 8. 12. proběhne školení na téma Zákon o obcích.  

3) Informační zpravodaj 

Jednou ze součástí projektu je vydávání informačního zpravodaje, který obsahuje informace 
o projektu CSS, aktuality z území svazku, informace o realizovaných a chystaných projektech. Přílohou 
informačního zpravodaje je přehled veřejných služeb (školy, kulturní a sociální zařízení) a kalendář 
akcí, který bude průběžně aktualizován.  

Distribuce Informačního zpravodaje bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím emailu, 
webových stránek svazku a členských obcí, Facebooku a regionálních médií. Povinností je uveřejnit 
informační zpravodaj v informačním systému projektu.  
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4) Ověření spokojenosti 

Jedná se o hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb v rámci CSS. Dotazník reflektuje 
spokojenost starostů a případné návrhy na doplnění činnosti.  

Na setkání starostů bylo přítomno 16 starostů z 18 členských obcí. Ze 16 vyplněných dotazníků vyšly 
tyto výsledky: 

Spokojenost s rozsahem nabízených služeb - 16 x známka 1. 
Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb - 15x známka 1, 1x známka 2. 
 
Otázky k doplnění od starostů, které se týkaly jejich požadavků na změny či případných doporučení 
pro zvýšení kvality poskytovaných služeb: v rámci vyhodnocení bylo zjištěno, že si starostové přejí 
více metodických návodů a informací. V rámci projektu CSS žádají o služby právní poradny a lepší 
technické zázemí v kanceláři CSS.  

5) Profesionalizace DSO 

Tento bod přednesl předseda Svazku obcí Novoborska, Ing. Jan Sviták.  

Dne 9. listopadu 2016 proběhl v Novém Oldřichově seminář pod vedením pana Ing. Vlčka. Pan Vlček 
zhodnotil důvody a přínos meziobecní spolupráce v ČR - přenos zkušeností mezi obcemi či setkávání 
zástupců obcí, sdílení praxe.  

V rámci semináře vysvětlil pan Vlček postupné kroky k profesionalizaci DSO: 
- provedení analýzy poptávky mezi obcemi po aktivitách mikroregionu, 
- definování konkrétních služeb pro členské obce, úprava právních a provozních dokumentů 
mikroregionu, 
- zajištění personálního a materiálně technického zázemí, 
- vhodná kombinace financování - členské příspěvky + příjmy ze služeb DSO pro členské obce či další 
subjekty na území DSO, 
- zpětné hodnocení systému. 
 
Výsledné efekty profesionalizace: nižší provozní náklady členských obcí, koordinovaný rozvoj území. 
Námětem ze semináře se bude zabývat pracovní skupina Svazku obcí Novoborska na svém dalším 
setkání v prosinci 2016. 
 
6) Různé 

V měsíci listopadu proběhla následující setkání:  
3. 11. 2016 – setkání zástupců obcí s ředitelkou Úřadu práce (pobočka Česká Lípa) 
8. 11. 2016 – setkání se zástupci Žitavských hor k přeshraniční spolupráci 
15. 11. 2016 – setkání zástupců obcí se zástupci vodohospodářské firmy na téma čističky odpadních 
vod do domácností 
24. 11. 2016 – setkání představitelů obcí z ORP Nový Bor a Česká Lípa 
24. 11. 2016 – setkání koordinační skupiny komunitního plánování 
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Informace ze společného jednání představitelů obcí  ORP Nový Bor a ORP Česká Lípa 
Témata jednání:  
1. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Česká Lípa 2016 (MěÚ ČL – Bc. Cingel), kompletní 

dokumentace na webových stránkách města ČL 
2. Záchytné kotce pro psy na území města Česká Lípa – díky této investici došlo k úsporám ve 

výdajích za umístění odchycených psů do útulku v Dobranově. Jde pouze o krátkodobé pobyty 
zdravých psů, v gesci Městské policie ČL. Město Nový Bor má ve svém návrhu rozpočtu pro rok 
2017 také investici na vybudování záchytných kotců. Tato problematika trápí okolní obce, bohužel 
nelze z kapacitních důvodů využívat služeb Městské policie ČL a NB. 

3. Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod – CZ 05 - do datových schránek přišlo 
obcím Opatření obecné povahy, které je však závazné pro prioritně řešené obce (v programu jsou 
stanoveny úkoly). Vzhledem k rozsahu Programu (280 stran) – doporučuji kontaktovat pověřené 
pracovnice KÚLK (p. Bauerová). Stanoven i plán prioritních dopravních obchvatů. (ke stažení na 
www.mzp.cz) 
Kotlíkové dotace Libereckého kraje - informace k čerpání minulé výzvy (převaha čerpání ve 
východní části LK, v další výzvě by mělo dojít k územnímu vyrovnání). V současné chvíli se 
administrují dodané podklady v podobě vyúčtování a navrácení financí zpět k žadatelům. Další 
výzva se plánuje na konec léta 2017. Pro více informací: http://www.kraj-lbc.cz.  
Program zlepšování kvality ovzduší - Od ledna 2017 může úřad obce s rozšířenou působností 
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih - do konce 
roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva napojený na radiátory projít kontrolou technického 
stavu a provozu (revizí).  Týká se to tedy většiny kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva 
v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci.  Zdroj pro uveřejnění informací 
(MŽP): Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle na pevná 
paliva. (http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu) 
V souvislosti s ochranou a zlepšením ovzduší lze zažádat o bezplatné zaslání informačních letáků 
organizace Arnika – nejen z oblasti zlepšování ovzduší, ale například i třídění odpadů a tak dále.  

4. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 
5. Příprava občanů k obraně státu – vzdělávací program Krajské vojenské správy - nabídka 

vzdělávacích programů pro učitele (místo branné výchovy) 
6. Místní akční plány pro Českolipsko a Novoborsko 
 
7) Závěr  

Shrnutí důležitých informací: 
- Důležitá je vazba představitelů obcí na pracovníky CSS, jejich vzájemná komunikace 

a informovanost – posun v komunikaci, aktivní využívání poskytovaných služeb CSS 
- Zveřejnění Informačního zpravodaje 
- Vyhodnocení dotazníku proběhne v příštím týdnu 
- Další setkání starostů proběhne v květnu/ červnu 2017  

 


