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 23. 8. 2016
Místo: Vernéřovice

Přítomni:

p. Urban, p. Rejchrt, p. Hermonová, p. Rosová, Ing. Jirka,
Mgr. Mücková, Bc. Grusman, p. Brandejs, Ing. Havrlant

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

Ing. Bitnar, p. Králová, p. Harasevič, p. Gorgan, p. Novák

Ověřovatelé zápisu: p. Brandejs, Mgr. Mücková
Hosté:

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Za poklady Broumovska
4. Projekt Centrum společných služeb - informace
5. Cyklostezky na Broumovsku
6. Odpadové hospodářství
7. Různé

Dne: 23. 8. 2016

Zpracoval: Ing. Yvona Eliášová

Z á p i s z j e d n á n í:
1. Zahájení
P. Rejchrt jako předseda DSO Broumovsko přivítal starosty a předal slovo starostovi obce
Ing. Havrlantovi, který ostatní krátce seznámil s děním v obci. Obec opravila stanici
hasičů, střechu mateřské školky, sál pro obecní akce a v bývalém prasečáku vybudovala
zázemí pro technické služby.
P. Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval je k odsouhlasení
hlasováním.
Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
P. Brandejs navrhnul za ověřovatele zápisu p. Brandejse a Mgr. Mückovou a vyzval
zúčastněné k hlasování.
Hlasování: 9 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

3. Projekt Centrum společných služeb
P. Wilkeová seznámila starosty s podrobnostmi projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož příjemcem a následně
poskytovatelem je Svaz měst a obcí České republiky, zvláště pak s jeho strategickým
cílem, kterým je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy obcí a poskytování a rozvoj
veřejných služeb v území. Dalším cílem projektu je dosažení:
 zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb
poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
 zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze
zaměstnanců DSO,
a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti
a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
Dále seznámila starosty s indikátory projektu. Jedná se o dvě sady indikátorů, kdy
uvedená data budou sloužit nejen pro potřeby projektového týmu, jako nástroj ověření
naplňování cílů projektu a hodnocení činnosti CSS, ale také pro CSS pro vzájemné
porovnání a zkvalitnění jejich vlastní činnosti.
První sada indikátorů – hodnocení dosahování cílů projektu




Počet aktivit
Podíl odborného poradenství na počtu aktivit
Spokojenost starostů s rozsahem poskytovaných služeb
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Spokojenost starostů s kvalitou poskytovaných služeb
Počet vydaných informačních zpravodajů
Počet Center společných služeb
Znalostní a zkušenostní báze

Druhá sada indikátorů – efektivity fungování CSS








Náklady na zaměstnance CSS na 1000 obyvatel
Index rentability nákladů zaměstnanců CSS
Spolupráce v regionu
Návštěvnost webových stránek
Počet distribuovaných informačních zpravodajů
Náklady na propagaci na 1000 obyvatel
Procento úspěšnosti projektů

První sadou indikátorů se bude sledovat vývoj naplňování jednotlivých cílů projektu.
Každému cíli projektu je přiřazen jeden nebo více indikátorů. Druhá bude sloužit k
vzájemnému porovnání.
Vstupní údaje pro výpočet indikátorů budou získávány převážně z informačního systému
projektu (ISP) a od jednotlivých smluvních partnerů projektu CSS. Dosažené hodnoty
jednotlivých indikátorů bude projektový tým jednou za 3 měsíce zveřejňovat v rámci ISP.
Následovalo představení zaměstnanců CSS, p. Wilkeové jako manažerky CSS a p.
Eliášové jako specialistky pro rozvoj mikroregionu, zvláště pak přiblížení náplně práce a
uvedení několika z nejdůležitějších činností:
 Poradenství při výkonu VS
 Organizace pravidelných setkání starostů
 Příprava informačního zpravodaje a jeho zveřejňování
 Vytváření vazeb mezi obcemi
 Zpracování sebehodnotící zprávy
 Zpracování zásobníku projektů a akčního plánu
 Příprava, řízení, administrace projektů
 Pravidelná komunikace se starosty
 Další úkoly spojené s realizací projektu
Dále stručné seznámení s Informačním systémem projektu CSS (dále jen ISP). Evidování
aktivit do systému, které činí minimálně 150 ukončených aktivit ve sledovaném období
(období 3 měsíců). Průměrně vychází na 1 měsíc 50 aktivit/2 úvazky, což je přibližně 1
aktivita na 1 úvazek denně. Minimální počet aktivit v jednom měsíci je 25.
CSS bude mít také za úkol realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které naplňují
cíle projektu CSS a rovněž cíle aktuálních strategií rozvoje území mikroregionu. CSS je
povinné zpracovat v rámci ISP zásobník projektů, který bude obsahovat alespoň 10
projektů a je nutno každý měsíc zásobník projektů aktualizovat.
Jedním z cílů projektu je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných
službách. Pro jeho naplnění bude CSS povinně vydávat informační zpravodaj.
Zaměstnanci CSS seznámili starosty s náležitostmi zpravodaje, který musí obsahovat
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zejména informace o aktivitách DSO, základní informace o činnosti CSS a přehled všech
veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO. Veřejnou službou jsou myšleny
školy, sociální zařízení, kulturní zařízení atd. působící na území DSO. Minimální rozsah
zpravodaje je 1 strana A4 (nepočítá se přehled veřejných služeb). Zpravodaj může být
publikován více způsoby, případně jejich kombinací:
 elektronicky vyvěšen na webu DSO případně i obcí,
 elektronicky zasílán na mailové adresy,
 tištěný zpravodaj DSO distribuovaný obyvatelům členských obcí – zdarma nebo
za úplatu,
 tištěný zpravodaj jako součást obecního zpravodaje členské obce/obcí.
Diskuze na téma publikování zpravodaje. Oznámení elektronického vyvěšení zpravodaje
na webu DSO, případně pak tištěný zpravodaj jako součást obecního zpravodaje
členských obcí, tento návrh posouzen až podle únosnosti nákladů za tisk.
Následně p. Wilkeová rozdala starostům dotazník, který má za úkol zjistit spokojenost
starostů s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb včetně hodnocení zaměstnankyň a
požádala je o vyplnění. Výzva starostů členských obcí DSO k vyjádření se k činnosti CSS
či návrhu na změny. Žádné návrhy nebyly vzneseny.
Poděkování za pozornost a vyplnění dotazníků k ověření spokojenosti s rozsahem a
kvalitou poskytovaných služeb.

4. Cyklostezky na Broumovsku
P. Rejchrt sdělil ostatním, že byl zřízen pracovní tým ve složení p. Brandejs, Ing. Bitnar,
Bc. Hečko a p. Rejchrt, který se bude pravidelně scházet a koordinovat přípravu žádosti
o dotaci na studii cyklostezek na Broumovsku.
P. Brandejs seznámil starosty se současným stavem přípravy podkladů žádosti. Na základě
připravené schůzky s Ing. Martínkem, který zpracoval dokument o cyklostezkách
pro APRB, bude stanovena cena studie a tato informace bude předána zpracovateli žádosti
p. Štefkovi z RDA a o tuto částku bude požádáno z fondu mikroprojektů.
Mgr. Mücková sdělila, že společně s Bc. Hečkem zahájili jednání s polskou stranou
o propojení projektu na jejich území.
P. Rejchrt požádal starosty o zákres možných cyklostezek v jejich obcích do mapy KN.
Starostové otevřeli otázku o odpovědnosti vlastníků pozemků za bezpečnost jejich
uživatelů. P. Wilkeová předá tento dotaz právníkům v rámci projektu CSS.
Dále starostové diskutovali o poškozování lesních cest při těžbě dřeva. V poslední době
mají zkušenosti se vstřícným přístupem ředitele LČR k požadavkům na opravy lesních
cest. Starosta obce Vernéřovice poradil všem, že těžařskou firmu nechá navézt na okraje
lesních cest materiál na jejich opravu, a pak jim teprve dovolí tyto cesty užívat.
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5. Odpadové hospodářství
P. Rejchrt se dotázal, jak jsou starostové spokojení s čárovými kódy a systémem sledování
výsypů popelnic a kontejnerů. Dále sdělil starostům, že jsou k rozeslání připraveny dopisy
podnikatelům, aby předložili potvrzení, že jsou zapojeni do sběru odpadů přes svozovou
firmu nebo přes obec, ve které podnikají. Navrhnul, aby se u směsného odpadu stanovil
průměr množností na obyvatele, a pokud se u podnikatelů zjistí, že mají větší produkci
odpadu, tj. že pravděpodobně odpad z podnikání odevzdávají jako odpad obyvatel, rozdíl
si zaplatí v plné výši za vývoz.
Dále p. Rejchrt seznámil starosty s možností převedení zpětné úhrady z Ekokomu
na svozovou firmu, která by za to svážela tříděný odpad zdarma. Do přípravy této
možnosti se zapojí obce Křinice, Božanov a Hynčice. Další starostové se poradí ve svých
obcích a dají vědět p. Wilkeové. Mgr. Mücková upozornila, že součástí řešení musí být i
stanovení četnosti vývozu, aby se nestalo, že kontejnery budou přeplnění a nevyvezené.
Současně by ve smlouvě musela být stanovena odpovědnost za nádoby a jejich poškození.
P. Brandejs navrhnul, aby se stanovil zkušební provoz na dobu určitou a následně se
vyhodnotily zkušenosti.
Obec Božanov připravuje poptávku na svoz odpadů zvlášť na každou komoditu a nabízí,
aby se další obce přidaly.
Ing. Eliášová seznámila starosty s možností podat žádost o dotaci z OPŽP na pořízení
kompostérů a kompostovacích sil a štěpkovačů k tomu určených. Starostové tuto možnost
zváží.

6. Různé
 Pořízení stolů a židlí do velkokapacitních stanů
P. Rejchrt sdělil starostům, že na základě úkolu z minulé členské schůze Obec
Božanov provedla inventuru počtu a stavu stolů a židlí do velkokapacitních stanů.
Náhradní židle Obec Božanov zakoupila v loňském roce do zásoby. Jestliže ten, kdo si
židle vypůjčí, je zničí, obec mu prodá novou. Některé stoly jsou ve špatném stavu,
proto bylo objednáno 6 ks nových stolů, které budou uhrazeny z finančních poplatků
za zápůjčky.
Starostové se dohodli, že by bylo dobré v příštím roce podat žádost o dotaci z rozpočtu
KHK v rámci programu POV na nové stoly a židle do velkokapacitních stanů.
 Fakturace režijních nákladů v rámci CSS
Starostové se dohodli, že režijní náklady spojené s provozem CSS budou
přefakturovány obcím, které si službu objednaly, vždy jednou za určený časový úsek.
 Zdravotnictví na Broumovsku
P. Rejchrt sdělil starostům, že má záměr pozvat na příští schůzi DSO Broumovsko
zástupce ministerstva zdravotnictví z důvodu řešení nedostatku dětských lékařů
na Broumovsku.
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 Dotace na rybníky
Ing. Eliášová sdělila starostům, že v následujících dnech přijede shlédnout a připraví
nabídku na projektové dokumentace Ing. Jakoubek z firmy Agroprojekce Litomyšl.
Navštíví rybníky v obcích Křinice, Božanov, Heřmánkovice, Teplice nad Metují a
Adršpach.
 Večerní setkání členů DSO Broumovsko se zastupiteli
Starostové se shodli, že členská schůze DSO Broumovsko bude jednou za tři měsíce
pořádána ve večerních hodinách ve vybraných obcích, a budou na ni mailovou
pozvánkou pozváni zastupitelé pořádající obce. Současně bude na programu této
schůze řešení některého většího tématu, např. zdravotnictví, poskytování VPP Úřady
práce atd.
 Poplatky za provozování ozvučení skladbami autorů a interpretů
P. Rejchrt seznámil starosty se skutečností, že byly zdraženy služby organizací OSA a
Integram. Zajistí právní rozbor, který stanoví, které poplatky je nutné platit.
 Závod 1 000 mil
P. Rejchrt seznámil starosty s tím, že Bc. Grusman a Ing. Jirka se zúčastnili
cyklistického závodu 1 000 mil. Poděkoval jim za reprezentaci DSO Broumovska a
současně sdělil uznání jejich sportovním výkonům.
Příští schůze DSO Broumovsko se bude konat v úterý 27. 9. 2016 od 9,00 hodin
v Meziměstí v Centru Walzel
Ve Vernéřovicích dne 23. 8. 2016
Zapsala Ing. Yvona Eliášová
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USNESENÍ

Č. 7/2016

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 23. 8. 2016 ve Vernéřovicích

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 7/2016

I.II.

za ověřovatele zápisu p. Brandejse a Mgr. Mückovou

Ve Vernéřovicích dne 23. 8. 2016

Milan Brandejs
místopředseda DSO
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Karel Rejchrt
předseda DSO
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