ZÁPIS
z valné hromady svazku obcí Chomutovsko,
úvodního setkání starostů projektu
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

Místo:
Termín:
Čas:

Škrle, zámek čp. 1
31. srpna 2016
10:30 – 12:30 hodin

PROGRAM:

Zahájení, prezence
1. Představení projektu Centrum společných služeb
2. Hlavní činnosti a fungování CSS
3. Rozpočtové opatření č. 1 2016 (pravomoc rady svazku, darovací smlouva)
4. Vnitřní organizační směrnice (doplnění obsahu, pravomoc rady svazku)
5. Jak snadno přijít o svá data – IT informace
6. Různé
a. MV ČR – přestupkový zákon, doba nočního klidu
b. OHK - pozvánka
Přítomni:

dle prezenční listiny

PRŮBĚH:

Úvod
Jednání vedl předseda svazku, Ing. Daniel Černý, primátor města Chomutova. Přivítal
přítomné a uvedl, že je přítomno …. členů dobrovolného svazku obcí Chomutovska. Valná
hromada svazku obcí Chomutovsko je usnášeníschopná dle Stanov svazku. Prezenční listina
přítomných je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
1. Představení projektu Centrum společných služeb
1.1. Cíle projektu
Přítomným účastníkům jednání byl představen projekt Centrum společných služeb (CSS). Cílem
projektu je zvýšit profesionalitu veřejné správy pro členské obce, umožnit lepší informovanost
občanů o poskytovaných službách, umožnit dostupnost a kvalitu služeb, rozvoj mikroregionu
a naplnění strategie rozvoje regionu. Rozsah poskytovaných služeb záleží na požadavcích starostů,
popřípadě zástupců obcí.
1.2. Požadovaný rozsah služeb
Výstupem projektu jsou aktivity vedoucí k rozvoji regionu. V oblasti samosprávy se může CSS zaměřit
na rozvoj obcí, právní poradenství, organizační a ekonomickou agendu, finanční a rozvojové řízení,
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informační servis atp. V oblasti státní správy o přestupkovou agendu, poplatky a evidenci obyvatel.
Centrum bude poskytovat pomoc, odbornou a poradenskou, Zodpovědnost zůstává vždy na obcích.

2. Hlavní činnosti a fungování CSS
Hlavní činnosti CSS budou vždy záviset na vizi starostů. V projektu bude potřeba sledovat stanovené
indikátory a jejich plnění.

2.1. Indikátory
Svazek musí zajistit určitý počet setkání starostů (celkem 7 za dobu trvání projektu – 3 roky, dále
určitý počet aktivit, počet projektů, musí zpracovat zásobník projektů a akční plán a musí vydávat
informační zpravodaj.

2.2. Kancelář CSS
Činnost CSS zajišťují dva zaměstnanci svazku. Od července pozici manažera a specialisty pro rozvoj
mikroregionu zajišťovala Ing. Kynčilová a Ing. Rödlingová. Od září bude pozici specialisty pro rozvoj
mikroregionu vykonávat Gabriela Rousková. Kontakty budou aktualizovány v souvislosti
s přestěhováním kanceláře svazku obcí.

2.3. Plán činnosti
Setkání starostů budou pokračovat dle harmonogramu, 1x za měsíc. Při setkáních budou připravena
k projednání zajímavá témata. Velmi dobře funguje komunikace mezi starosty a manažerkou, kdy je
před setkáním dohodnuto a připraveno určité téma podle přání starostů, s prezentací zajištěnou
příslušnými odborníky.
K přípravě a realizaci společných projektů jsou plánovány pracovní skupiny, které se v projektu MOS
velmi osvědčily. Akční plán bude aktualizován v závislosti na prioritách a možnostech. Bude
zohledněn materiál zpracovaný paní starostkou obce Bílence.
Rozsah poskytovaných služeb pro občany musí být stanoven a dohodnut na tomto úvodním setkání.
Přítomní starostové se shodli na rozsahu dle přílohy č. 2.
Usnesení č. 1/3/2016:
Valná hromada svazku schválila rozsah poskytovaných služeb pro občany dle přílohy č. 2.

3. Rozpočtové opatření č. 1 2016
V souladu se Stanovami svazku obcí Chomutovsko bude nastaven proces přípravy a schvalování
rozpočtových opatření. Podle č.. X, odst. 2c. Rada svazku provádí rozpočtová opatření v rozsahu
stanoveném valnou hromadou. Valná hromada souhlasí s kompetencí rady svazku při provádění
rozpočtových opatření v rozsahu dle návrhu na usnesení:
Valná hromada byla informována o stavu žádostí o příspěvcích na činnost svazku obcí. Žádost z Fondu
Ústeckého kraje a na SD a.s.
Usnesení č. 2/3/2016:
a) Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1 2016 dle přílohy č. 3.
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b) Valná hromada stanovuje v souladu se Stanovami svazku obcí Chomutovsko kompetenci rady
svazku k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové stránce rozpočtu:
a) Navýšení rozpočtu (nedaňové příjmy) do výše 200 000,- Kč.
b) Navýšení rozpočtu (přijaté dotace) v neomezené výši.
Na výdajové stránce rozpočtu:
a) Navýšení rozpočtu (běžné výdaje a kapitálové výdaje) do výše 200 000,- Kč.
Valná hromada si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci rady na nejbližším zasedání valné hromady konaném po schválení rozpočtového
opatření.

4. Vnitřní organizační směrnice
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími předpisy je připravena základní vnitřní
směrnice pro organizační a administrativní postupy chodu kanceláře svazku obcí. Jedná se zejména o
postupy pro účetnictví, rozpočtování, archivaci a inventarizaci.
Pravomoc schvalování a aktualizace směrnice je v kompetenci rady svazku.
Usnesení č. 3/3/2016:
a) Valná hromada schvaluje základní vnitřní směrnici dle přílohy č. 4.
b) Valná hromada stanovuje kompetenci rady svazku ke schvalování a aktualizaci směrnic
svazku obcí Chomutovsko.

5. Jak snadno přijít o svá data – IT informace
6. Různé
Spolurpáce s Annabergem

Závěr
Příští setkání se bude konat v obci …………… dle navrženého harmonogramu v termínu
22. 9. 2016

Ing. Daniel Černý

…………………………….
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místopředseda svazku

Přílohy:
č. 1
Prezenční listina
č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2016
č. 3
Darovací smlouva
č. 4
Návrh vnitřní organizační směrnice
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