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Dne:19.9.2016  Zpracoval: Jaroslav Němejc, manažer CSS 

 

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 15.9.2016 

Místo: zasedací místnost svazku obcí 

1) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory   

2) Vlastní vize fungování CSS 

3) Zpráva o činnosti CSS 

 

Přítomno:  

12 zástupců členských obcí svazku – viz. prezenční listina, bez plných mocí, Jaroslav Němejc – 

manažer CSS, Dagmar Chmelíková – specialista pro rozvoj regionu, SMO ČR - Robert Zeman 

 

Ad 1) Předsedkyně svazku obcí přivítala všechny přítomné a předala slovo manažerovi CSS, 

který seznámil zástupce členských obcí s předmětem projektu, jeho cíli a indikátory, k jejichž 

splnění se svazek obcí zavázal ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Současně byl rozdány 

dotazníky k setkání starostů s instrukcemi k jejich vyplnění. 

 

Ad 2) Manažer CSS společně se specialistkou pro rozvoj regionu seznámili přítomné s vlastní 

vizí fungování CSS ve Vodňanech.  Hlavním cílem je administrativní podpora fungování malých 

obcí, ale i členských měst, která bude na začátku vycházet z příkladů poskytnutých SMO. Další 

v současné době ještě zajímavou pomocí bude sledování aktuálních výzev grantových a 

Operačních programů, zpracování žádostí, jejich administrace až k ZVA, sledování 

udržitelnosti. V případě neuvolněných starostů byly nabídnuty i konzultační návštěvy přímo v 

obci. Vzhledem k letnímu osobnímu setkání se všemi starosty, potažmo dalšími členy vedení 

členských obcí svazku, kde byly vize všem samostatně osobně prezentovány, nebyly vzneseny 

žádné dotazy. 

 

Ad 3) Manažer CSS přednesl zprávu o činnosti CSS ve Vodňanech. Po nezbytných 

administrativních úkonech souvisejících s rozjezdem kanceláře absolvovali zaměstnanci CSS 

návštěvu ve všech členských obcích, kde představili projekt CSS, včetně vizí a plánů na nejbližší 

období, provedli průzkum zájmu o vybrané činnosti, jejichž seznam byl poskytnut od SMO, 

někteří zástupci obcí ještě doplnili možné další aktivity. V rámci návštěv byl proveden sběr 

projektových záměrů do zásobníku projektů svazku, ale i záměry obcí, které se v několika 

případech shodovaly ve více případech. 
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S výsledky činnosti byly 6.9. seznámeni členové rady svazku. Specialistka mezitím vyhodnotila 

vyplněné dotazníky ze setkání a seznámila přítomné s výsledky.  

 

Následně předsedkyně svazku obcí předala slovo přítomnému zástupci SMO ČR – Robertu 

Zemanovi, který doplnil další informace k projektu z pozice zástupce SMO. 

 

Ve Vodňanech 19.9.2016 

Zapsal: 

 
Jaroslav Němejc, manažer CSS  

 


