ZÁPIS
z valné hromady
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Místo:
Termín:
Čas:

Kalek, obecní sál čp. 12
14. června 2016
11:30 – 14:15 hodin

PROGRAM:

Zahájení
1. Procedurální body (volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
jednání).
2. Rozpočet svazku na rok 2016
3. Rozpočtový výhled svazku na roky 2017, 2018
4. Plán činnosti svazku
5. Financování činnosti svazku
6. Projekt SMOČR – Centrum společných služeb
7. Různé
Závěr
Přítomni:

dle prezenční listiny

PRŮBĚH:
Zahájení
Primátor statutárního města Chomutov společně se starostou obce Kalek přivítali přítomné.
Primátor, předseda svazku, řídil jednání valné hromady a na úvod konstatoval, že je přítomno 15
zástupců členských obcí dobrovolného svazku obcí Chomutovsko (DSO Chomutovsko). Prezenční
listina přítomných je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Jednání valné hromady se zúčastnili jako hosté paní
starostka města Výsluní Ing. Dagmar Čadílková a zástupce Svazu měst a obcí ČR pan Ing. Ivan Černý.
1. Procedurální body
1.1. Volba návrhové komise
Navrženi:

Milan Živný, starosta obce Droužkovice
Josef Egermann, starosta obce Málkov
Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany

Hlasování o návrhové komisi:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2/2016: Návrhová komise byla zvolena ve složení:
Milan Živný, starosta obce Droužkovice;
Josef Egermann, starosta obce Málkov;
Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany.
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1.2. Volba ověřovatele zápisu
Návrh:

Marcela Jarošová, starostka obce Nezabylice.

Hlasování o návrhu ověřovatelů zápisu:
Pro:
14
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 2/2/2016: Ověřovatelkou zápisu byla schválena:
Marcela Jarošová, starostka obce Nezabylice.
1.3. Schválení programu jednání
Návrh programu ustavující valné hromady DSO Chomutovsko uvedený výše.
Hlasování o programu jednání:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/2/2016: Program jednání valné hromady DSO Chomutovsko byl valnou hromadou
schválen.
2. Rozpočet svazku na rok 2016
2.1. Rozpočet svazku na rok 2016
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na rok 2016 byl připraven ve spolupráci
s ekonomickým odborem Magistrátu města Chomutova a projednán v radě svazku. Vychází
z předpokladu celkových příjmů rozpočtu svazku, tvořených vstupními a řádnými členskými
příspěvky. Tomu odpovídají i možnosti výdajové stránky. Návrh rozpočtu je přílohou č. 2, tohoto
zápisu. Návrh byl vyvěšen ve stanovené lhůtě před jednáním valné hromady na úřední desce v
členských obcích.
Hlasování o rozpočtu svazku na rok 2016:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2/2016: Rozpočet DSO Chomutovsko na rok 2016 byl valnou hromadou svazku
schválen.
2.2. Výše a termín splatnosti členských příspěvků
Vstupní příspěvek a členský příspěvek na rok 2016 ve výši 2,- Kč na obyvatele (podle evidence
Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. 2016) uhradí jednotlivé obce do 31. 7. 2016.
Hlasování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků na rok 2016:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2/2016: Valná hromada svazku stanovuje termín splatnosti členských příspěvků za
rok 2016 ve výši 2,- Kč/ obyvatele do 31. 7. 2016.
3. Rozpočtový výhled svazku na roky 2017, 2018
Rozpočtový výhled svazku byl rovněž projednán v radě svazku a vyvěšen v řádném termínu před
jednáním valné hromady v členských obcích. Vychází opět ze skutečnosti, že známé očekáváné příjmy
budou tvořeny řádnými členskými příspěvky obcí. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017, 2018 je
přílohou č. 3, tohoto zápisu.

2

Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany uvedl, že existuje určitá disproporce obcí v příjmech do
rozpočtu. Některé obce mohou poskytnout kromě řádného příspěvku další dobrovolný příspěvek do
rozpočtu svazku obcí.
Ing. Radek Štejnar, starosta města Jirkov doplnil, že by bylo vhodné, aby se takovéto příspěvky
odvíjely od skutečných nákladů na konkrétní projekt, aktivitu. V tom případě bude snazší prosadit
poskytnutí příspěvku v zastupitelstvu příslušné obce.
Milan Čapek, starosta obce Vysoká Pec uvedl, že v mikroregionu Lesenská pláň mají dobrou
zkušenost s podobným způsobem financování aktivit a mikroregion tak dokázal vytvořit dostatečné
zdroje na předfinancování projektů např. z Cíle 3.
Hlasování o rozpočtovém výhledu svazku na roky 2017, 2018:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2/2016: Rozpočtový výhled DSO Chomutovsko na rok 2017, 2018 byl valnou
hromadou svazku schválen.
4. Plán činnosti svazku
1.1. Akční plán na roky 2017, 2018, projektové záměry
Plán činností svazku předpokládá pokračovat v organizaci společných setkávání, tj. sdílení dobré
praxe, sdílení zkušeností, delegování na rozhodující zasedání institucí. V případě, že se podaří
zaměstnat kvalitní manažery svazku, bude možné navázat na organizaci pracovních skupin důležitých
pro zjišťování potřeb obcí a společných požadavků a zejména ke koordinaci společných projektových
záměrů. Příprava a realizace společných záměrů, zpracování zásobníku projektů, příprava, řízení a
administrace projektů je rovněž podmíněna dobrým a dostatečným personálním zázemím.
Návrh Akčního plánu vychází z již zpracovaného strategického dokumentu Projektu meziobecní
spolupráce. Původní akční plán je zcela v souladu s návrhem aktivit předloženým obcemi Bílence a
Nezabylice. Bude zaktualizován v průběhu července a srpna, budou stanoveny priority. Valná
hromada se přiklání k tomu, aby prioritně byla zahájena příprava projektových záměrů v oblasti
cestovního ruchu a bezpečnosti.
Hlasování o postupu přípravy Akčního plánu na roky 2017, 2018:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2/2016: Valná hromada svazku bere na vědomí postup přípravy Akčního plánu na
roky 2017, 2018.
5. Financování činnosti svazku
Návrh financování činnosti svazku vychází ze dvou možných skutečností:
A. Varianta – z vlastních prostředků
Minimální členské příspěvky pokryjí jeden celý úvazek manažera svazku. Činnosti svazku by
v tomto případě musely být značně omezeny, v podstatě by mohla být organizována pouze
pravidelná setkávání zástupců obcí bez přípravy konkrétních projektů.
B. Varianta – s využitím dostupných zdrojů, projekt CSS, příspěvek kraje,…
V případě získání příspěvku na úhradu mezd projektových manažerů (reálně je možné počítat
s příspěvkem na 2,0 úvazky) je vyšší pravděpodobnost, že předpokládané aktivity se podaří
svazku naplnit. Úkolem manažerů a jejich povinností by byla zejména příprava konkrétních
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projektů a poradenská činnost. Díky poskytnutí čtyřměsíční zálohy na mzdy vznikne určitý
prostor pro využití vlastních prostředků na přípravu projektů a realizaci aktivit.
Hlasování o způsobu financování činnosti svazku:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2/2016: Valná hromada svazku souhlasí s variantou financování činností svazku s
využitím všech dostupných zdrojů.
6. Projekt Svazu měst a obcí ČR – Centrum společných služeb
Svazek obcí obdržel návrh smlouvy o zapojení do projektu SMOČR na podporu Centra společných
služeb (CSS). Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je přílohou č. 4, tohoto zápisu. Návrh byl projednán
v radě svazku. V případě, že svazek odsouhlasí návrh smlouvy, bude moci čerpat příspěvek na mzdy
dvou zaměstnanců svazku: manažera a specialisty. Celková výše příspěvku činí 2 138 000,- Kč. Délka
trvání projektu je 36 měsíců, tj. po 3 roky. Další jeden rok je třeba v rámci udržitelnosti zaměstnat
jednoho zaměstnance.
Ing. Ivan Černý, zástupce Svazu měst a obcí ČR, bývalý starosta Úval u Prahy představil projekt na
podporu Centra společných služeb jako určitou nabídku SMOČR. Podmínky projektu jsou určeny tím,
že je financován z Operačního programu OPZ. Do projektu bude zapojeno cca 86 svazků. Ing. Černý
zdůraznil, že SMOČR má zájem o to, aby se svazek obcí Chomutovsko do projektu zapojil. Pokud valná
hromada projeví zájem o projekt, předseda svazku může podepsat smlouvu, která samozřejmě
obsahuje práva a povinnosti. Cílem projektu je posílit administrativní i celkovou úroveň obcí v ČR.
Projekt usnadní zejména starostům menších obcí přípravu a správnou formulaci usnesení z veřejných
zasedání zastupitelstva obce. Takové usnesení se může stát důležitým dokladem u soudu. Lze také
počítat s pomocí při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Další oblastí projektu je
podpora společných aktivit obcí. Nemusí se jednat o infrastrukturní projekty typu vybudování
cyklostezky, ale např. o projekt spolupráce škol, nebo zajištění ambulantní sociální služby pro obce
svazku. Příprava žádostí o dotace je další oblastí, kterou projektu podporuje.
Hlasování o Smlouvě se Svazem měst a obcí – Centrum společných služeb:
Pro:
15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/2/2016: Valná hromada svazku souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci
při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ se
Svazem města a obcí ČR a pověřuje předsedu svazku obcí Chomutovsko k podpisu smlouvy.
7. Různé:
7.1. Další informace k projektu CSS
Ing. Černý, za SMOČR uvedl další podrobné informace k projektu CSS. Mezi svazky v ČR ucházejícími
se o podporu z projektu CSS existují rozdíly. Většinou se jedná o svazky již existující, které účast
v projektu vítají jako příspěvek na svoji činnost. Zejména svazky vytvořené z velkého počtu malých
obcí. Některé svazky, které jsou seskupeny kolem velkého města (centra regionu) jsou založeny na
tom, že toto tzv. velké město hradí režii svazku, poskytuje zázemí atp.
Podpora z projektu CSS bude trvat 3 roky, bude poskytnut příspěvek na 2,0 zaměstnance svazku ve
výši cca 90 % superhrubé mzdy. Zaměstnanci by měli nastoupit nejpozději k 1. 8. 2016. Bude
zajištěno jejich vzdělávání. Svazek musí počítat s podmínkou splnění udržitelnosti, to znamená, po
dobu dalšího jednoho roku zaměstnat jednoho zaměstnance. Zpočátku, po dobu cca 2 měsíců, se
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bude jednat o tzv. náběhové období. Kdy Svaz i svazky budou vylaďovat vzájemnou spolupráci bez
okamžité hrozby sankcí.
7.2. Dotazy:
 DPH? – Podle dostupných informací Svaz vystaví vždy za jednotlivá zúčtovací období svazku
obcí fakturu na dílčí spoluúčast, kdy za každý měsíc předmětného zúčtovacího období bude
fakturována částka max. 5,5 tis. Kč + zákonná sazba DPH. Podrobnosti budou zjištěny u
finanční manažerky projektu paní Jadrné.
 Výše mzdy manažera – původně bylo v projektu nastaveno vyšší odměňování manažerů. Po
nezávislém hodnocení projektu bylo ze strany MPSV zkráceno. Svaz usiluje o vrácení peněz
do projektu přidáním aktivity tak, aby byla možnost již od ledna prostředky navýšit.
V současné době existuje možnost rozdělit úvazky v podílu: 1,3 na manažera a 0,7 na
specialistu.
 Přehled zapojených svazků v Ústeckém kraji, počet nově vzniklých svazků – V Ústeckém
kraji uvažoval o zapojení kromě Chomutovska i svazek Podbořansko. Do projektu se nezapojí,
z důvodu podmínky vytvoření 2,0 úvazků, požadují pouze 1,0 úvazek. Novými svazky jsou i
takové, které vznikly v době projektu Podpora meziobecní spolupráce, např. Český Brod,
Tišnovsko. Dobrá zkušenost je na Jižní Moravě a Vysočině, kde je o projekt velký zájem.
Pacovsko je příklad svazku, který zaměstnává 4 zaměstnance, vytváří i příjmy do rozpočtu
svazku a připravuje a realizuje např. projekty na rekonstrukci komunikací, apod.
8. Závěr
Příští zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se bude konat 21. 7. 2016
v Chomutově, na programu bude informace o zapojení do projektu Centra společných služeb. Rada
svazku se sejde příští týden v úterý 21. 6. 2016 v 10:00 hodin v Chomutově.

Ing. Daniel Černý

Marcela Jarošová

…………………………….

………………………………

Předseda svazku

Ověřovatel

Přílohy:
č. 1
Prezenční listina
č. 2
Rozpočet svazku na rok 2016
č. 3
Rozpočtový výhled svazku na roky 2017, 2018
č. 4
Smlouva o vzájemné spolupráci SMOČR
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