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

Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

28. listopadu 2019
16:00 hodin
28.11.2019 klubovna TJ Sokol Trhové Dušníky

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Růžena Králová (Bohostice), Markéta Balková (Hvožďany), Ladislav
Doležal (Hudčice), Václav Lundák (Obory), Zdeněk Vrátný (Drásov),
Václav Chmelař (Dubno), David Lukšan (Háje), Petr Hlinka (Kotenčice),
Mgr. Antonín Kropáč (Láz), Ing. Pavel Nekl (Milín)

Hosté:

Bronislava Bolcková (Svaz měst a obcí ČR), Bc. Zuzana Kučerová
(Příbram), Mgr. Lucie Kaiserová (KÚSK), RSDr. Josef Hála (Jince)

Počet přítomných členů: 15
Program Setkání starostů obcí v rámci Centra společných služeb na jednání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající zahájila 8. Setkání starostů Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram konstatovala, že Setkání starostů DSO ORP Příbram v rámci CSS je
usnášeníschopná.
Předsedající Blanka Strnadová dále položila dotaz, zda má někdo z přítomných starostů k
poslednímu zápisu nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován
za schválený.
Dále navrhla schválení programu dle pozvánky na Setkání starostů DSO ORP Příbram v rámci
CSS. Nebyly vzneseny připomínky a program jednání byl schválen.
1)
2)
3)
4)
5)

Prezence účastníků
Projednání aktivit CSS
Informace k projektům CSS
Diskuse
Závěr

2) Projednání aktivit CSS
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se:
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a) zpráva o činnosti CSS
V tomto bodě tajemník stručně seznámil přítomné se zpracovanou zprávou o činnosti CSS.
Zpráva je zpracována za období od 7. setkání starostů v rámci projektu Centra společných
služeb, které se uskutečnilo 5. června 2019, do 28. listopadu 2019, kdy se uskuteční 8. setkání
starostů Centra společných služeb. Zpráva o činnosti CSS za uvedené období bude přílohou č.
4, zápisu z jednání, který se tvoří odděleně od zápisu z jednání Valné hromady svazku.
b) ověření spokojenosti s poskytovanými službami CSS
Přítomní zástupci členských obcí Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram obdrželi dotazník
k následnému ohodnocení činnosti CSS.
Otázky v dotazníku se týkají spokojenosti s rozsahem a kvalitou nabízených služeb CSS DSO
ORP Příbram.
Dotazníky byly rozdány všem přítomným zástupcům členských obcí s žádostí o odevzdání po
ukončení dnešního jednání.
Zaměstnanci CSS výsledky z dotazníků zaznamenají do formuláře pro „Vyhodnocení
dotazníků“ a v souladu s podmínkami projektu zapíší do ISP.
3) Informace k projektům CSS
Bc. Jiří Kužel informoval přítomné starosty, že byla podána žádost o finanční příspěvek MěÚ
Příbram z dotačního programu „Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“ na projekt
„Mikroregion CHOPOS – Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“. Vyhodnocení
žádostí proběhne v březnu 2020. Realizace projektu je plánována v květnu 2020.
Dále informoval o možnosti podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionu na vytvoření „Infotabulí“ do obcí. Orientační tabule za jednu
informační tabuli je cca 40.000, - Kč, z toho 50 % by byla poskytnutá dotace. Zde se starostové
dohodli, že žádost bude podána s tím, že bude vytvořena na základě zájmů jednotlivých starostů
o informační tabule.
Usnesení č. 08/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Diskuse
K bodům již neproběhla žádná diskuse.
5) Závěr
Příloha:
1x Zpráva o činnosti DSO ORP Příbram
1x Vyhodnocení dotazníků
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