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Dne: 23. 11. 2017  Zpracoval: Pavel Motejzík 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY A 4. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 21. 11. 2017 

 

Místo: Nepomuk 

 

Program:  

1) Prezence účastníků 

2) Novinky z odborů ORP Nepomuk 

3) Zákon o ochraně osobních údajů – novela dle GDPR (Pověřenci) 

4) Zpráva o činnosti CSS, ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou 

      poskytovaných služeb u jednotlivých starostů 

5) Společné projekty v roce 2018 

6) Inventarizace 2017, členové inventarizační komise 

7) Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled 

8) Hodnocení 

9) Ostatní 

 

1) Prezence účastníků 

Setkání zahájil v 17:05 hodin předseda Jiří Švec. Konstatoval, že je přítomno dle prezenční 

listiny 18 z 27 členů a Valná hromada (dále jen VH) je usnášeníschopná. Jiří Švec předal slovo 

manažerovi Pavlu Motejzíkovi, který byl pověřen vedením VH. Jako hosté VH byli představeni 

Daniela Tóthová a Marek Vetýška ze SMO ČR. 

 

Zvolení ověřovatele zápisu: Návrh usnesení: VH jmenuje ověřovatelem zápisu Janu Kubíkovou 
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Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

2) Novinky z odborů ORP Nepomuk 

3) Zákon o ochraně osobních údajů – novela dle GDPR (Pověřenci) 

Jednotliví zástupci odborů v čele s tajemníkem Václavem Netušilem představili novinky či 

změny z jednotlivých odborů, které se uskutečnily v letošním roce, či proběhnou v roce příštím. 

Téma se dotklo také tématu GPDR, kdy byli jednotliví zástupci obcí vyzváni, aby nepodléhali 

tlakům a různým nabídkám v oblasti analýz v tomto tématu, neboť se jedná pouze o byznys 

firem. 

 

Zúčastnění zástupci a kontakty: 

 

Ing. Václav Netušil - Odbor vedení - tajemník městského úřadu 

vaclav.netusil@urad-nepomuk.cz  

 +420 371 519 715   

Ing. Bohumila Rašková - Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí - vedoucí odboru 

bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz  

+420 371 519 749  

Bc. Jaroslav Samek - Odbor výstavby a životního prostředí - vedoucí odboru, stavební úřad, 

územní plánování 

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz  

+420 371 519 727   

Ing. Marek Boublík - Odbor dopravy  - přestupky 

marek.boublik@urad-nepomuk.cz  

+420 371 519 745  

Attila Kovács - Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí - informatik 

attila.kovacs@urad-nepomuk.cz  

+420 371 519 717  

 

 

 

4) Zpráva o činnosti CSS, ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou 

 

Aktivity vykonávané v rámci projektu: 

CSS – zajištění aktivit pro obce 

zajištění právních služeb pro obce,  

zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,  

mailto:vaclav.netusil@urad-nepomuk.cz
mailto:bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz
mailto:jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
mailto:marek.boublik@urad-nepomuk.cz
mailto:attila.kovacs@urad-nepomuk.cz


 
 

3 

 

Dne: 23. 11. 2017  Zpracoval: Pavel Motejzík 

příprava, řízení a administrace projektů obcí,  

příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,  

monitoring dotačních titulů,  

projektové poradenství obcí, 

příprava webových stránek DSO,  

příprava informačního zpravodaje pro občany,  

propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS 

zajištění zpracování strategie rozvoje obce 

Veřejné zakázky 

 

Aktuální projekty, kde je žadatelem Mikroregion 

DSO Bioodpady - Kompostéry 

 

OPŽP - 40. výzva  1603801 

DSO Bioodpady - Kontejnery a technika 

 

OPŽP - 41. výzva  1677000 

DSO Eva Urbanová a andílci 

 

Plzeňský kraj  81000 

DSO Cyklostezka Helenka – pevný povrch 

  

 1200000 

DSO 68. Výzva - svozový automobil 

 

OPŽP - 68. výzva  2719000 

DSO Busta Böhnel 

 

Plzeňský kraj  40000 

 

Celkem požadované / získané dotace: 7.320.000 Kč 
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Individuální projekty pro obce: 

Kancelář zpracovala individuální projekty pro obce – celkem bylo v letošním roce zpracováno 

ve spolupráci s obcemi 35 projektů, požadovaná dotace na rok 2017 v částce 11.050.558 Kč. P. 

Motejzík krátce představil seznam podaných projektů i potenciál na rok 2018, kdy je 

v zásobníku projektů dalších 46 projektů obcí. Jednotlivé úspěšné projekty byly podrobněji 

představeny. 

 

Absolvovaná školení v roce 2017:  

 Strategické dokumenty 

 Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činnosti DSO 

 Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) 

 Zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím + povinné zveřejňování 

informací 

 Správní řád 2 

 Vybrané aspekty Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 Archivnictví a spisová služba 

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů + GDPR 

 Hospodaření obce, výroční zpráva, sestavování rozpočtu apod. 

 

Počet aktivit od počátku projektu (červenec 2016 až říjen 2017) – 751 

 

Lukáš Mácha představil výběr kulturních akcí v roce 2017: 

Kulturní akce (výběr): 

Mimořádné prohlídky zámku Zelená Hora 

Koncert Eva Urbanová a Andílci 

Slavnostní odhalení oltáře na Zelené Hoře 

150. Výročí příjezdu prvního vlaku do Nepomuku 

200 let s Rukopisem zelenohorským 

Edita Adlerová ve Spáleném Poříčí 
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Pozvánky: 

Vánoční koncert Edity Adlerové – 16. 12. Starý Smolivec 

Česká mše vánoční – 22. 12. Nepomuk 

Studenti konzervatoře v Milči – 26. 12. Mileč 

 

5) Společné projekty v roce 2018 

 

Potenciál společných projektů: 

Autobusové čekárny do obcí: Srby, Mileč, Sedliště, Mohelnice 

Nádrže na vodu 

Příměstské tábory (Tábor snů): žádost přes MAS 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

Návrh usnesení: VH pověřuje Výkonný výbor schválením podání projektu do PSOV 

Plzeňského kraje – integrované projekty 2018. 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: VH schvaluje podání žádosti o dotaci na Úpravu stávajícího povrchu a 

položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u 

Nepomuka do dotačního titulu Plzeňského kraje a pověřuje předsedu J. Švece podpisem 

této žádosti. 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Další dle aktuálních příležitostí. 
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Nejbližší výzvy pro projekty pro obce: 

Rozšíření a modernizace sběrného dvora Nepomuk 

Nový pavilon ZŠ Vrčeň (MAS) 

Chodník v Měcholupech (čeká se na výzvu) 

 

V zásobníku projektu je 46 projektů pro obce. 

 

 

Připravované dotační tituly: 

MMR POV: 

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů (DT): 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 

                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 

PSOV Plzeňský kraj - brzy 

Dotační titul 16 – Ministerstvo zemědělství – Místa pasivního odpočinku a neevidované 

památky, hasičárny, stodoly, polní cesty (leden 2018) 

Havarijní stavy – 2018 

Program podpory kultury 

Naučné stezky v lesích 

 

6) Inventarizace 2017, členové inventarizační komise 

- Fyzické inventury po Novém roce. Inventarizační komise: Jan Řežábek- předseda, 

Lukáš Mácha, Pavel Motejzík – členové. 

- Proběhl dílčí audit – Plzeňský kraj – bez závad. 
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Odcizený set z kulatiny v Čížkově – Železném Újezdě. 

 

Návrh usnesení: VH schvaluje vyřazení odcizeného setu z kulatiny v ceně 20.000 Kč na základě 

usnesení Police ČR. 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Návrh usnesení: VH schvaluje inventarizační komisi ve složení: Jan Řežábek- předseda, Lukáš 

Mácha, Pavel Motejzík – členové. 

Hlasování: 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

 

7) Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled 
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Návrh usnesení: VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2018 

– 2020. 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Návrh usnesení: VH bere na vědomí rozpočtová opatření 2 – 5. 

 

Další podněty 

Mikroregion po roce 2019? 

Byla otevřena otázka fungování Mikroregionu po polovině roku 2019, kdy skončí projekt 

Centra společných služeb. Vzhledem k objemu získaných dotací a aktivit zatím panuje názor, 

že dojde k navýšení členských příspěvků o 100% (z 30 Kč na 60 Kč za obyvatele). K hlasování 

o této změně dojde na Valné hromadě v květnu/červnu 2018 s platností od roku 2019. 

Mikroregiony v jižních Čechách platí 80 Kč/obyvatele. 

Další snahy jsou vedeny prostřednictví SMO ČR. Zástupci obcí měli možnost se vyjádřit, jaké 

oblasti působnosti by doporučovaly přenést na Mikroregiony tak, aby ty mohly být po roce 

2019 financovány přímo ze státního rozpočtu. 

 

8) Hodnocení 

Výsledek dotazníkového šetření č. 1: 

Kvalita služeb 1,25 

Rozsah služeb 1,31 

Výsledek dotazníkového šetření č. 2: 

A) Obecné otázky 
1) Považujete testovaný model Center společných služeb za efektivní způsob, jak zvyšovat 

kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy? 
 

 

           

a) Určitě 

Ano        10  
b) Spíše 

Ano        5  
c) Spíše Ne        1  
d) Určitě Ne        0  

 

2) Pokud jste u předchozí otázky odpověděli spíše ne nebo určitě ne, uveďte, které řešení 

z nabízených považujete za nejlepší pro zlepšení výkonu veřejné správy na místní úrovni 

(lze označit více možností)? 
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a) Rozšířit kompetence ORP, např. o pravidelná setkání se starosty, konzultační dny 

apod. 0 

b) Zajistit dostupnější vzdělávání pro starosty 

obcí     0 

c) Výkon kompetence svěřit té úrovni, která je schopná je zajistit (uplatňování 

principu subsidiarity) 
  

 1 

d) Výkon státní správy by měly zajišťovat jen obce určité velikosti, kde je 

odpovídající frekvence výkonu agendy. 
  

 0 

 

3) Uvítali byste, aby obec mohla na základě svého dobrovolného rozhodnutí převést na DSO 

některé ze svých kompetencí?  

          

a) Určitě 

Ano        8 

b) Spíše Ano        5 

c) Spíše Ne        3 

d) Určitě Ne        0 

 

4) Uvítali byste, aby bylo systémově řešeno dlouhodobé financování DSO ze strany státu, a 

to právě v souvislosti s dobrovolným převedením některých kompetencí obcí na DSO? 

          

a) Určitě 

Ano        10 

b) Spíše 

Ano        5 

c) Spíše Ne        1 

d) Určitě Ne        0 

 

B) Otázky k výkonu samosprávných kompetencí 

Označte prosím oblast, pro kterou byste uvažovali o dobrovolném přesunu kompetencí na 

své příslušné DSO a od kterého byste požadovali společné zajištění výkonu veřejné správy a 

společného poskytování veřejných služeb. 

          

          

1. Cestovní ruch    
     

     
     

a) Marketing    
    6 

b) Roozvoj a oprava infrastruktury  
    10 

c) Péče o vzácné druhy a cenná stanoviště     3 

d) Zvyšování kvality služeb a produktů  
    3 
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2. Volnočasové aktivity   
     

     
     

a) Příprava a organizace společných akcí  
    10 

b) Společné provozování sportovišť  
    4 

          

          

3. Oblast životního prostředí        

          

a) Péče o krajinu a její vodní režim      6 

b) Veřejná zeleň         5 

c) Péče o přírodu        5 

d) Snížení spotřeby energie       5 

e) Kontroly topenišť       2 
 

         

          

4. Oblast školství         

          

a) Společná realizace školních a mimoškolních aktivit     4 

b) Společné provozování školských zařízení včetně jídelen, družin apod.   3 

c) Společné nákupy služeb       2 

d) Kapacita MŠ a ZŠ       2 

 

5. Oblast odpadového hospodářství       

          

a) Bioodpady včetně kompostáren      9 

b) Třídění odpadů        7 

c) Zařízení pro nakládání s odpady, sběrné dvory/místa    8 

d) Osvěta        3 
 

          
 

          

6) Oblast dopravy         

          

a) Cyklostezky a cyklotrasy       4 

b) Kvalita dopravní infrastruktury      8 

c) Řízení bezpečnosti dopravy       2 

d) Koordinace při příprava a realizace dopravní infrastruktury (nová i změny stávající) 4 

e) Dopravní obslužnost       10 
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7) Sociální oblast a zdravotnictví       

          

a) Komunitní plánování sociálních služeb      4 

b) Služby ambulantní a terénní        9 

c) Společné kofinancování sociálních služeb a provozování zařízení pro potřebné osoby  4 

d) Podpora seniorů a OZP v běžném prostředí a zapojení seniorů do veřejného života 8 

e) Sociální bydlení        2 

f) Koordinace zdravotních služeb včetně lékáren (svozy, společné provozování středisek) 5 
 

         

          

8) Bezpečnost         

          

a) Preventivní programy       5 

b) Kamerové systémy       8 

c) Svazková obecní policie či koordinace stávajících obecních policií   3 

d) Protipovodňová opatření       4 

e) Společné zajištění dobrovolných požárních jednotek    5 
 

         
 

         

9) Oblast zaměstnanosti a podnikání       

          

a) Vzdělávání a rekvalifikace       7 

b) Cílená podpora místního lokálního podnikání     9 

c) Brownfields        1 

d) Podnikatelské plochy       0 
 

         
 

         

10) Oblast zásobování vodou       

          

a) Vodovody, prameniště, vodní nádrže      10 

b) Komplexní pozemkové úpravy      9 

          

          

11) Oblast plánování        

          

a) Koordinace územního plánování a zpracovávání územních plánů   9 

b) Komplexní pozemkové úpravy      5 
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C) Otázky k výkonu přenesené působnosti  

Označte prosím oblast, pro kterou byste uvažovali o dobrovolném přesunu kompetencí v 

přenesené působnosti na své příslušné DSO a od kterého byste požadovali společné zajištění 

výkonu přenesené působnosti. 

          

a) Přestupky         7 

b) Povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les      2 

c) Evidence obyvatel        2 

d) Matrika        2 

e) Stavební úřad        3 

f) Sociálně právní ochrana dětí       6 

g) Silniční správní úřad       3 

h) Povinnost se postarat o zaběhlé psy      10 

i) Zápisy do RUIAN       5 

 

D) Další oblasti pro společné zajišťování prostřednictvím DSO 
a) Výběr poplatků (odpady, hrobová místa, ubytování 

apod.)    1 

b) Výkon pověřence pro ochranu osobních údajů     11 

c) Zpracování a vyhodnocování dotazníků a hlášení     5 

d) Zajištění a realizace školení (BOZP, PO, školení řidičů apod.)    5 

e) Péče o hrobová místa       0 

f) Provozování veřejného osvětlení      1 

g) Provozování veřejných rozhlasů      1 

h) Zpracování žádostí o podporu      5 

i) Společné nákupy        2 

j) Veřejné zakázky        5 

k) Společné „komunální“ služby      9 

l) Veřejně prospěšné práce       3 

m) Svazkový právník       7 

n) Ekonomická agenda       2 

 

E) Jiné 
0          
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9) Ostatní 

Adopce hrobu Al. Berndorfa 

Vzhledem k hrozbě zničení hrobu bylo adoptováno hrobové místo za 6.410 Kč na 10 let. 

Objevme skutečnou tvář Jana Nepomuckého – snaha o vytvoření skutečné podoby SJN. 

Letáky kompostování – předány letáky. 

 

 

P. Motejzík poděkoval přítomným za účast a ukončil VH v 18:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nepomuku dne 23. 11. 2017 

 

 

Zapsal:  Pavel Motejzík   ……………………………………………………… 

 

Ověřil:  Jan Řežábek               ………………………………………………………… 

 

Schválil:  Jiří Švec   …………………………………………………….... 

 


