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 30. května 2017
Místo: Býkov – Láryšov, obecní úřad
Program jednání:
1) prezentace účastníků, zahájení
2) Zpráva o činnosti CSS
3) Hodnocení spokojenosti starostů s projektem CSS
4) Ekonomika mikroregionu:
* stav běžného účtu, účtu ČNB a pokladny k 30. 4. 2017
* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Krnovsko
* schválení inventarizační zprávy za rok 2016
* schválení závěrečného účtu za rok 2016
* schválení účetní závěrky za rok 2016
5) Informace o projektech – Mgr. Michal Skalka, Ing. Pavel Antony
6) Pochod přátelství a branný závod Mikroregionu – Ing. Pavel Antony
7) Zrušení veřejné finanční podpory z rozpočtu mikroregionu – Luděk Volek, Ing. Pavel
Antony
8) Hry bez hranic – Zlatica Naumovská
9 Schválení půjčky pro MAS – Ing. Pavel Antony
10) Nová aktivita CSS „Specialista na veřejné zakázky“ – Zlatica Naumovská
11) Schválení dodatku CSS č. 1 – Smlouva o vzájemné spolupráci – Ing. Pavel Antony
12) Závěr
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1) prezentace účastníků, zahájení
Předseda mikroregionu Krnovsko zahájil 3. oficiální setkání starostů členských obcí
mikroregionu Krnovsko, které bylo součástí jednání valné hromady mikroregionu Krnovsko.
Starosty byl schválen program jednání.
2) Zpráva o činnosti CSS
Aktivity
Ing. Pavel Antony v zastoupení manažerky CSS informoval starosty o aktuálním dění a
činnostech Centra společných služeb. CSS ke dni tohoto jednání celkem ukončili 360 aktivit.
Tyto aktivity se dají rozdělit zjednodušeně na aktivity týkající se:
1) administrativního chodu fungování mikroregionu Krnovsko (jako je např. jednání valné
hromady, správní rady atd.)
2) projektových aktivit (ať již zpracování projektů či konzultace projektů DSO nebo
jednotlivých obcí)
3) poradenství a podpora obcím (např. právní poradenství, podpora propagace obcí, řešení
problémů obcí v zastoupení pracovníkem CSS a další)
4) poradenství obcím a NNO z území
Počet aktivit se daří plnit, CSS by se však mělo ještě více zaměřit na zvyšování počtu odborných
akvitit v celkovém součtu aktivit.
CSS každý měsíc vyplňuje tzv. sebehodnotící zprávu, která je zároveň i podkladem pro vedení
projektu.
Zpravodaj
V únoru 2017 byl vydán druhý zpravodaj mikroregionu Krnovsko, který byl vypracován
manažerkou CSS a který je zveřejněn na stránkách mikoregionu a zároveň byl zaslán všem
členským obcím. Tento rok se plánuje vydání ještě jednoho zpravodaje. Starostové ocenili
myšlenku zpravodaje, avšak dle jejich mínění je potřeba zkvalitnit obsahovou i vizuální stránku.
Školení pro starosty
Specialista informoval všechny přítomné o proběhnuvším školení pro starosty Krnovska dne 6.
dubna v Třemešné. Školení vedla zkušená lektorka a kolegyně z jiného DSO. Tématem byl
zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Odezva starostů byla ve skrze pozitivní.
Specialista informoval, že v případě zájmu zajistí CSS další školení na jiné zákony.
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Projekty, zásobník projektů
Specialista informoval o zásobníku projektů. Mikroregion Krnovsko má v součanosti již 4
ukončené projekty. Minimálně další čtyři jsou ve fázi realizace. U jednoho probíhá momentálně
práce na zadávacím řízení. Zároveň informoval o možnosti zpracovávání individuálních
projektů, pokud to čas dovolí.
Specialista informoval na závěr o možnosti využívání CSS dominatně nejen na projektové
poradenství, ale zároveň i možnosti využívání CSS nově pro oblast veřejných zakázek, ale i
např. poradenství v otázkách zákonů a povinností pro obce z nich vyplývajících (např. možnost
auditu elektronické desky atd.).
Analýza přínosů
Na přelomu měsíce února a března byla vypracována analýza přínosů centra společných služeb
ve vztahu a k dotační agendě. Tato analýza finančně vyjadřuje úsporu, kterou přináší CSS a její
služby zpracování projektových žádostí. Obec, která si nechá zpracovat projektovou žádost přes
specialistu pro místní rozvoj má pouze náklady spojené s cestou do kanceláře CSS. Dochází tak
k velké finanční úspoře. Specialista informoval o konkrétním příkladu obce Bohušov a
v případě zájmu tuto analýzu starostům rozešle.
Starostové si jsou vědomi této finanční úspory, která plyne z vytvořené pracovní pozice v rámci
CSS.
3) Hodnocení spokojenosti starostů s projektem CSS
Starostům byl rozdán dotazník a specialista informoval o důležitosti tohoto dotazníku jako
zpětné reakce na fungování CSS. Dotazníky byly poté sesbírány a vyhodnoceny.
4) Ekonomika mikroregionu
Účetní mikroregionu Krnovsko informovala o stavu běžného účtu, přezkumu hospodaření
mikroregionu, rozpočtových opatřeních a dalších ekonomických záležitostech. Následně valná
hromada schvalovala usnesení, která jsou součástí zápisu z valné hromady.
5) Informace o projektech – Mgr. Michal Skalka, Ing. Pavel Antony
Specialista pro místní rozvoj spolu s kolegou Mgr. Michalem Skalkou informovali o stavu
podaných projektů mikroregionu Krnovsko.
a) Sportovní tradice česko-polského pohraničí – projekt byl podán v rámci Euroregionu
Praděd. Projekt by měl být schválen a bude se realizovat. Jednou z aktivit projektu jsou
i tzv. hry bez hranic (dále viz bod 8)
b) Chráníme obě strany hranic – jedná se o projekt, do kterého bylo zapojeno 9 obcí a který
nebyl schválen kvůli nejasnému přeshraničnímu dopadu a využití pořizované techniky.
Je informace, že výzva bude opět otevřena a specialista spolu s Mgr. Michalem Skalkou
se projekt pokusí opět podat se změnami jako je např. snížení rozpočtu jednotlivých
položek techniky, neúčast SDH Holčovice atd.
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c) Historie pojí pohraničí – projekt do něhož je partnersky zapojen mikroregin Krnovsko
a jehož výstupem bude kniha historických fotografií obcí mikroregionu Krnovska
d) Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2017 – schválený
projekt podaný v rámci dotačního titulu Moravskoslezského kraje
e) Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu – Specialista informoval o
schválení dotace z Operačního programu životní prostředí. Nyní specialista pracuje na
výzvě a zadávací dokumentaci. Tento týden byly zaslány tyto dokumenty ke kontrole a
připomínkování společnosti, která zpracovává veřejné zakázky. Zadávací řízení by mělo
být zveřejněné v týdnu 5 – 9. června 2017.

Usnesení, které jsou součástí zápisu z valné hromady ve vztahu k projektu „Separace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu jsou následující:
„Valná hromada schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí a
následnou realizaci projektu „Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
v obcích mikroregionu Krnovsko.“
„Valná hromada schvaluje vytvoření komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky
s názvem Kompostéry a štěpkovače pro obce Krnovska ve složení Ing. Pavel Antony, Mgr.
Michal Skalka a Luděk Volek.“
„Valná hromada schvaluje vytvoření 5ti členné hodnotící komise pro hodnocení a posouzení
nabídek v rámci veřejné zakázky s názvem Kompostéry a štěpkovače pro obce Krnovska ve
složení Vladimír Dofek, Mgr. Michal Skalka, Marcela Hrancová, Mgr. Jan Bezděk a Bc.
Monika Baranová
„Valná hromada následně pověřuje předsedu Luďka Volka podpisem rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky, eventuálně dalších rozhodnutí vyplývajících ze zákona č. 134/2006 Sb.
o zadávání veřejných zakázek.“
6) Pochod přátelství a branný závod Mikroregionu
Host jednání – pan Přeček informoval o druhém pochodu přátelství konaného ve spolupráci
mikroregion Krnovsko, Policie ČR a IPA. Objasnil význam a myšlenku pochodu přátesltví.
Pavel Antony informoval o konaném 2. branném závodu mikroregionu Krnovska, který se
uskutečnil 19. května v obci Holčovice. Realizátorem byl Základní škola Holčovice a účastnilo
se branného závodu celkem 8 základních škol z území. Pan starosta Holčovic kvitoval tento
branný závod.
7) Zrušení veřejné finanční podpory z rozpočtu mikroregionu
Předseda Luděk Volek navhrnul valné hromadě zrušení veřejné finanční podpory z rozpočtu
mikroregionu Krnovska na rok 2018 a to i z toho důvodu, že se plánují společné akce
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mikroregionu díky vytvoření centra společných služeb a došlo by tak k „napnutí“ rozpočtu
mikroregionu Krnovsko. Starostové s tímto souhlasili.
8) Hry bez hranic
Jedná se o největší akcí letošního roku pořádanou mikroregionem Krnovsko díky
zaměstnancům CSS. Specialista vypracoval na toto projekt a manažerka následně koordinuje
celý proces příprav Her bez hranic. Tyto hry se uskuteční 12. června v Osoblaze a bude do něj
zapojeno celkem 16 týmů – včetně 12 týmů členských obcí a týmu mikroregionu Krnovsko.
9) Schválení půjčky pro MAS
Ing. Pavel Antony přečetl žádost MAS Rozvoj Krnovska o poskytnutí krátkodobé finanční
výpomoci z rozpočtu mikroregionu Krnovsko a následně vypracovanou smlouvu o poskytnutí
krátkodobé návrtané finanční výpomoci. Starostové tento bod schválili a bude poskytnuta
půjčka ve výši 250 000 Kč.
10) Nová aktivita CSS „Specialista na veřejné zakázky“
V rámci projektu Svazu měst a obcí do kterého je mikroregion Krnovsko zapojen, se nabízí
nová aktivita v podobě vytvoření pracovní pozice „specialisty na veřejné zakázky. Tato pozice
je na 0,6 úvazku. Financování je zajištěno z projektu. Specialista na veřejné zakázky může
zpracovávat DSO, ale i obcím veřejné zakázky v režimu zákona i mimo něj, oponentovat
zakázky, kterou jsou vypracovány extérním subjektem a další.
Tuto pracovní pozici lze buďto rozdělit rovnoměrně mezi stávající zaměstnanace, respektive
pozice manažera a specialisty pro místní rozvoj nebo vytvořit novou pozici.
Starostové se shodli, že toto je velmi užitečná aktivita a že bude využívána obcemi a zároveň
se shodli na tom, že lepší varianta je rozdělit tento úvazek mezi manažera a specialistu pro
místní rozvoj.
S ohledem na fakt, že specialista pro místní rozvoj v součanosti tvoří veřejnou zakázku v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení je nasnadě, že tímto dojde ke zkvalitnění jeho práce. S tou
aktivitou se totiž pojí i povinné školení, stáže atd.
11) Schválení dodatku č. 1 – Smlouva o vzájemné spolupráci
Specialista pro místní rozvoj v předstihu zaslal tento dodatek všem starostům. Proto jen
v krátkosti zmínil stěžejní body tohoto dodatku, který úzce souvisí s novou aktivitou
„specialista pro veřejné zakázky. Byla poté otevřena diskuze a po diskuzi následně schválen
tento dodatek č. 1.
Usnesení, které je součástí zápisu z valné hromady ve vztahu k tomu bodu jednání je
následující:
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„Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce a pověřuje předsedu
DSO Mikroregionu Krnovsko k podpisu.“
12) Závěr
Předseda na závěr poděkoval všem přítomným a ukončil 3. oficiální setkání starostů členských
obcí mikroregionu Krnovsko.

6
Dne: 31.5.2017

Zpracoval: Ing. Pavel Antony

