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 2018
17:00 hodin
Obecní úřad Láz, Láz 219

Přítomni: 15 členů dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu
Omluveni: Růžena Králová (Bohostice), Ing. Zdeněk Černohorský (Drahlín), Zdeněk Vrátný
(Drásov), David Lukšan (Háje), Petr Hlinka (Kotenčice), Mgr. Eva Drmlová (Lhota u
Příbramě), Ing. Pavel Nekl (Milín), Jitka Buraltová (Radětice), Milan Smíšek (Trhové
Dušníky).
Hosté: Ing. Bronislava Bolcková (SMO ČR)
Program Setkání starostů obcí v rámci Centra společných služeb na jednání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina) a schválení programu
Předsedající zahájila 6. Setkání starostů Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram a konstatovala, že Setkání starostů DSO ORP Příbram v rámci CSS je
usnášeníschopné.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla schválení programu dle pozvánky na Setkání starostů
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci Centra společných služeb. Nebyly vzneseny
připomínky a program jednání byl schválen.
1)
2)
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Prezence účastníků
Projednání aktivit CSS
Informace k projektům CSS
Diskuse
Závěr

2) Projednání aktivit CSS
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovy svazku.
Tajemník 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 5. setkání starostů v rámci projektu Centra společných
služeb, které se uskutečnilo 19. června 2018, do 28. listopadu 2018, kdy se uskutečnilo 6.
setkání starostů Centra společných služeb.
Zpráva o činnosti CSS za uvedené období bude nedílnou součástí 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.
Zaměstnanci CSS výsledky z dotazníků zaznamenají do formuláře pro „Vyhodnocení
dotazníků“ a v souladu s podmínkami projektu zapíší do ISP.
Dále se zde Mgr. Antonín Kropáč dotázal, za jakou cenu je realizován Program rozvoje obce
pro členskou obec svazku. Tajemník Bc. Jiří Kužel se ujal slova a odpověděl, že tyto dokumenty
jsou tvořeny na základě smlouvy, která je uzavřena s členskou obcí za cenu 10.000,- Kč.
Tajemník dále pokračoval s upozorněním pro starosty, že v případě, že by je kontaktoval Úřad
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), že obec má nedostatky v oblasti ochrany osobních údajů,
je třeba nejdříve nedostatky odstranit a poté opětovně informovat ÚOOÚ, že obec nedostatky
odstranila.
3) Informace k projektům CSS
Slova se ujal tajemník svazku a přítomné informoval o podání žádosti o příspěvek na projekt
„Chomutovsko – Sdílení dobré praxe a propagace regionu“ do dotačního programu města
Příbram. Projekt by měl být zahájen v květnu 2019, kdy se starostové zúčastní dvoudenní
poznávací cesty do regionu Chomutovsko. Zde by se mělo uskutečnit společné setkání starostů
obou CSS a předání zkušení v oblasti cestovního ruchu a odpadového hospodářství.
Usnesení č. 07/04/2018
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.
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5) Závěr
Příloha
1x Zpráva o činnosti CSS
Zpracovala: Jaroslava Vildová

Dne: 03.12.2018
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