
 

 
Mikroregion Bystřicko 
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 
www.bystricko.cz; mikroregionbystricko@centrum.cz 

1 

 Analýza přínosů CSS – pravidelné setkávání zástupců obcí 

Obsah 
Popis původního stavu ............................................................................................................................ 1 

Obsah zasedání členské schůze: .......................................................................................................... 2 

Popis aktuálního stavu ............................................................................................................................ 2 

Analýza původního a aktuálního stavu .................................................................................................... 3 

Analýza původního stavu .................................................................................................................... 3 

Analýza aktuálního stavu ..................................................................................................................... 3 

Příklad úspory času a financí díky společnému vzdělávání v rámci členských schůzí: .................... 3 

Tabulka časových a finančních úspor vzorové obce: ....................................................................... 5 

Zhodnocení přínosů CSS .......................................................................................................................... 6 

 

 

Popis původního stavu 
Mikroregion Bystřicko vznikl v květnu roku 2000. Od svého založení do roku 2001 byl 

Mikroregion sdružením právnických osob, což znamenalo, že jeho členem se mohl stát i jiný 

právní subjekt než obec. V roce 2001 se však mikroregion Bystřicko v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích transformoval na svazek obcí, v té době měl mikroregion 32 členů. 

Postupem času se rozrostl o další členy až na 38 členů. Tento počet členů si udržuje až do 

současnosti. Nejvyšším orgánem svazku je Členská schůze, zde jsou členské obce zastoupeny 

statutárními zástupci nebo jinou pověřenou osobou. Členské schůzi je vyhrazena pravomoc 

rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech Mikroregionu Bystřicko. Například schvalování 

rozpočtu, schválení programu rozvoje mikroregionu a další. Mikroregion má i své 

Předsednictvo, které tvoří statutární zástupci devíti členských obcí. Z počátku své existence 

byl Mikroregion spravován za pomoci města Bystřice nad Pernštejnem, které na jeho správu 

vyčlenilo část pracovní doby svého zaměstnance. V roce 2004 bylo Členskou schůzí 

rozhodnuto, že dosavadní spravování Mikroregionu je velmi časově náročné, proto dojde k 

přijetí zaměstnance, který se bude starat o správu Mikroregionu a vyřizovat veškerou běžnou 

agendu. Od roku 2006 zde tedy pracuje jeden stálý zaměstnanec.   

Pravidelným setkáváním zástupců obcí je myšleno především vzájemné setkávání členů 

Předsednictva a Členské schůze. Jak již bylo zmíněno výše, Předsednictvo v našem 

Mikroregionu má devět členů, kteří se scházejí pětkrát až šestkrát v roce. Členská schůze poté 

zahrnuje zástupce z členských obcí nebo jimi pověřenou osobu. Členská schůze se schází 

čtyřikrát maximálně pětkrát v roce, a to vždy v odstupech max. tří měsíců.  

http://www.bystricko.cz/
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Obsah zasedání členské schůze: 
Od svého založení cca až do roku 2015 bylo zvykem, že se v rámci členských schůzí 

projednávaly zejména záležitosti nutné pro správný chod Mikroregionu. Šlo především o 

hospodaření Mikroregionu Bystřicko (rozpočtové změny, členské příspěvky, rozpočet, 

závěrečný účet, inventarizace apod.) a další organizační záležitosti k již realizovaným akcím 

(Bystřicko čte dětem, Nositel tradic, Soutěž v kuželkách a další). Až během posledních let, kdy 

se značně rozrostla činnosti tohoto dobrovolného obecního svazku, se začala utvářet potřeba 

informovat místní starosty také o dalších tématech, které spíše souvisí s řízením obcí obecně, 

zejména však těch malých. Postupem času se tedy na schůzích začaly čím dál více objevovat 

požadavky na to, aby zde starostové byli informováni o legislativních změnách, obecních 

vyhláškách, dotačních příležitostech a všem, co má vliv na řízení obcí.  

Popis aktuálního stavu 
V současné době má Mikroregion Bystřicko 38 členů. Díky projektu Svazu měst a obcí Centra 

společných služeb jsou zde dva zaměstnanci, kteří se starají o poskytování servisu zástupcům 

jednotlivých obcí. V současné době jsou nedílnou součástí Členských schůzí vždy informace o 

fungování CSS, včetně nabídky služeb, které nyní nově poskytujeme. Další „novinkou“ jsou 

hosté, kteří jsou zváni na každou schůzi na přání starostů v návaznosti na jejich potřeby a 

poptávku. Jde především o zaměstnance městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, ale 

jedná se pochopitelně i o hosty další. Jako příklad lze uvést hosty z posledních dvou schůzí, 

kde vystoupil pan Ing. Slavomil Kabelka z Odboru životního prostředí, který starosty 

informoval o lesním hospodářství, krátce pohovořil o zákonu č. 289/1995 (lesní zákon), 

probrány byly také závazná ustanovení Lesního hospodářského plánu, vyhláška č. 139/2004 a 

další. Dalším hostem byl Ing. František Klimeš vedoucí odboru Životního prostředí, který 

vysvětloval starostům smysl revize kotlů, uvedl novinky, které budou od roku 2017 ve 

spojitosti s nimi kontrolovány a jakým způsobem bude vše probíhat. Přítomné seznámil také 

s problematikou domácích čističek odpadních vod, o kterých uvažovaly některé členské obce. 

Dalším hostem byl Ing. Lukáš Vlček (starosta města Pacov), který přítomné starosty seznámil 

s fungováním obecního servisního centra v Pacově a profesionálním fungováním DSO. Na něj 

navázala Ing. Ivana Červinková (regionální expertka SMO ČR v projektu CSS), která jeho velice 

inspirativní prezentaci doplnila o informace k projektu CSS. Dalším důležitým hostem byla 

JUDr. Eva Špatková (tajemnice města Bystřice n. P), která starosty informovala o novinkách 

v oblasti přestupkového řízení, tedy o novele zákona č. 204/2015 Sb. a o registru přestupků. 

Krátce pohovořila také o registru smluv a o evidenci pohledávek. Jako další významný host 

naše starosty také navštívila také paní JUDr. Martina Hostomská z Ministerstva vnitra 

z Jihlavy, která přinesla informace o změnách v udělování odměn a odstupného pro členy 

zastupitelstev obcí, informovala o změnách v zákoně o hazardu, školském zákoně, zákoně o 

místních poplatcích a také o změnách v souvislosti s rušením nočního klidu. Všechny tyto 

změnu budou mít na obce vliv zejména v souvislosti se změnou některých současných 

obecních vyhlášek a s vydáním nových.  

http://www.bystricko.cz/
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V rámci posledních dvou Členských schůzí našeho Mikroregionu starostové obdrželi zásadní 

informace od šesti významných hostů z různých oblastí veřejné správy. Nově získané poznatky 

mohli přímo na místě zkonzultovat s odborníky, poradit se o některých postupech na svých 

obcích a diskutovat o častých chybách, které v souvislosti s novinkami vznikají a tím jim 

předcházet. Důležitá je však také značná úspora času a financí, pokud by si museli zajistit 

odborná školení na výše uvedená témata sami.  

 

Analýza původního a aktuálního stavu 

Analýza původního stavu 
Dříve bylo vzdělávání starostů více individuální a společné zajištění vzdělání bylo uskutečněno 

jen zřídka. Mnoho starostů řešilo situaci tak, že mezi sebou komunikovali a školení se 

zúčastňovali uvolnění starostové, kteří poté získané informace přeposílali na ostatní obce.  

Analýza aktuálního stavu 
V současné době se naše CSS snaží vyjít starostům co nejvíce vstříc. Dle jejich poptávky 

zajišťujeme vždy hosty na členské schůze, kde je prostor jak pro novinky z dané oblasti, tak pro 

dotazy starostů. Kromě výše zmíněného je zde i další možnost spolupráce s daným hostem 

například pomocí emailů či telefonické či osobní konzultace. Pochopitelně je také stále 

uplatňován původní způsob předávání informací, a to sice pokud některý ze starostů absolvuje 

nějaké školení, o kterém chce své kolegy informovat, dostane k tomu v rámci schůze prostor.  

Příklad úspory času a financí díky společnému vzdělávání v rámci členských schůzí: 

1) Již zmiňovaný Ing. Klimeš informoval starosty o aktuální legislativě o ochraně ovzduší. 

Předání této informace starostům vzalo 1 hodinu čistého času na schůzi plus čas strávený na 

cestě na schůzi a zpět (max. 30 minut/ 1 cesta). Účast na schůzi a na tomto vzdělávacím 

„bloku“ starosty nestálo nic. 

Podobné školení může starosta obce absolvovat např. v Olomouci dle nabídky společnosti 

INISOFT. Časová náročnost je necelé 2 hodiny autem/ 1 cesta + čas strávený na školení. Dle 

INISOFT 9:00 – 15:00 s přestávkou na oběd 1 hodina. Což znamená celkem 5 hodiny na školení 

+ 4 hodiny na cestě. Cena tohoto školení je 2 385 Kč (bez DPH) na osobu. 

Pokud budeme počítat se stejnou dobou „školení“ bude cena 1 hodiny cca 470 Kč (bez DPH). 

Z hlediska úspory času na tomto konkrétním případě je starostovi ušetřeny 3 hodiny času. 

Z hlediska úspory finanční bylo každému starostovi ušetřeno asi 569 Kč plus cestovné. 

 

2) Výše zmiňovaná paní JUDr. Eva Špatková, tajemnice města Bystřice nad Pernštejnem 

starosty informovala o novinkách v oblasti přestupkového řízení, tedy o novele zákona č. 

204/2015 Sb. a o registru přestupků. Na toto téma paní Špatková čerstvě absolvovala 

intenzivní školení, ze kterého mohla přítomným starostům shnout ty nejzásadnější informace 

http://www.bystricko.cz/
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a současně poskytnout dostatečné odpovědi na jejich dotazy. Krátce pohovořila také o registru 

smluv a o evidenci pohledávek. Celý tento blok školení navíc o několik zásadních informací 

doplnila i paní JUDr. Martina Hostomská z Ministerstva vnitra, která o této problematice měla 

také značný přehled. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se dá říci, že tato intenzivní 

hodinová diskuze se školením plně nahradila celodenní školení, které by starostové jinak 

museli absolvovat. Předání těch nejzásadnějších informací starostům vzalo asi hodinu čistého 

času na schůzi plus čas strávený na cestě na schůzi a zpět (max. 30 minut/ 1 cesta). Účast na 

schůzi a na tomto vzdělávacím „bloku“ starosty nestála nic. 

 

Podobné školení může starosta obce absolvovat např. v Brně pod záštitou MV. Časová 

náročnost je hodina autem/ 1 cesta + čas strávený na školení. Dle MV 9:00 – 14:00 

s přestávkou na oběd 1 hodina. Což znamená celkem 4 hodiny na školení + 2 hodiny na cestě. 

Cena tohoto školení je 1 600 Kč (vč. DPH) na osobu. 

Z hlediska úspory času na tomto konkrétním případě je starostovi ušetřeno 4,5 hodiny času. 

Z hlediska úspory finanční bylo každému starostovi ušetřeno více než 1 600 Kč plus cestovné. 

 

3) Posledním příkladem bude předávání informací od pana Ing. Slavomila Kabelky, který 

starosty informoval o lesním hospodářství, krátce pohovořil o zákonu č. 289/1995 (lesní 

zákon), probrány byly také závazná ustanovení Lesního hospodářského plánu, vyhláška č. 

139/2004 a další. Předání této informace starostům vzalo necelou hodinu čistého času na 

schůzi plus čas strávený na cestě na schůzi a zpět (max. 30 minut/ 1 cesta). Účast na schůzi a 

na tomto vzdělávacím „bloku“ starosty nestálo nic. 

 

a) Podobné školení může starosta obce absolvovat např. v Kostelci nad Černými lesy pod 

záštitou České lesnické společnosti. Časová náročnost je 2 hodiny autem/ 1 cesta + čas 

strávený na školení. Dle MV 9:00 – 16:00 s přestávkou na oběd 1 hodina. Což znamená celkem 

6 hodiny na školení + 4 hodiny na cestě. Cena tohoto školení 968 Kč na osobu. 

Pokud budeme počítat se stejnou dobou „školení“ bude cena 1 hodiny cca 160 Kč (vč. DPH). 

Z hlediska úspory času na tomto konkrétním případě jsou starostovi ušetřeny 3 hodiny času. 

Z hlediska úspory finanční bylo každému starostovi ušetřeno 160 Kč plus cestovné. 
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Tabulka časových a finančních úspor vzorové obce: 

Téma 
"školení" 

 Bez projektu CSS S projektem CSS Úspora 

Čas/ 
h 

Cena 
školení/

Kč 

Cena 
za 1 h 

Cestov
né/Kč 

Čas/ h 
Cena 

školení/Kč 
Cestovné/Kč ČAS/h 

PENÍZE/
Kč 

Aktuální 
legislativa o 

ochraně 
ovzduší 

5 2800 569 612 2 0 138 3 1043 

Novela 
zákona č. 
204/2015, 
přestupkov

é řízení, 
registr 
smluv, 

evidence 
pohledávek 

6,5 1600 - 372 2 0 138 4,5 1834 

Lesní 
hospodářst
ví, zákon č. 
289/1995, 
vyhláška č. 
139/2004 

5 968 160 924 2 0 138 3 946 

Úspora jedné obce celkem 10,5 h 3823 Kč 

* ukázkovou obcí pro výpočet cestovného je obec Sulkovec, cena 1km cesty je počítána se 

sazbou 3 Kč/km 

 

Vzdálenosti: 

Sulkovec – Bystřice nad Pernštejnem – vzdálenost 23 km 

Sulkovec – Olomouc – vzdálenost 102 km 

Sulkovec – Brno – vzdálenost 62 km 

Sulkovec – Kostelec nad Černými lesy – vzdálenost 154 km 

Sulkovec – Ostrava – vzdálenost 203 km 

  

 

http://www.bystricko.cz/
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Zhodnocení přínosů CSS  
Od zahájení projektu CSS naše DSO zve na schůze čím dále více odborníků z různých oblastí. 

Za minulý rok bylo na 4 Členských schůzích celkem 10 odborníků na různé oblasti s přímým 

dopadem na fungování a řízení obcí, přičemž většina z nich (6) byla na schůze pozvána až 

v rámci realizaci CSS, tedy ve druhé polovině roku 2016. V roce 2015 bylo těchto hostů v rámci 

schůzí pouze 5, což je pouhá polovina. Došlo tedy k výraznému nárůstu informovanosti 

starostů obcí, ale i místních občanů. Vzhledem k tomu, že se tento způsob přenosu informací 

velice osvědčil, budeme v něm pokračovat i v roce letošním, neboť jak je patrné z výše 

uvedené tabulky, starostové díky těmto školením uspoří nejen určitou dávku času, ale 

jednotlivě také nemalou finanční sumu. Tím, že se speciální hosté dobrovolně a nezištně 

zúčastňují našich společných schůzí se řada informací zásadních pro chod obcí dostane ke 

všem starostům z našeho regionu současně. Ti navíc mohou přímo s odborníky konzultovat 

své dotazy k dané problematice a sdílet tak vzájemně své zkušenosti a poskytovat si rady při 

řešení konkrétních situací. Řada obcí se denně potýká se sejnými problémy, jen chybí větší 

možnost tyto problémy sdílet a vzájemně konzultovat. Tím že na schůzi dorazí někdo, kdo je 

informuje o novinkách z určité oblasti, kde starostům chybí aktuální informace, se většinou 

rozpoutá vzájemná diskuze, která odhalí řadu problémů, ale také jejich možná řešení. Vše tak 

vede ke značnému zefektivnění jejich práce i veřejné správy obecně, ke značné časové úspoře, 

ale také k vzájemnému předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Tímto systémem 

vzdělávání lze také v budoucnu předejít určitým problémům, do kterých by se některý starosta 

mohl dostat v důsledku neznalosti aktuální legislativy a případných změn v ní. Je-li řádně 

informován starosta obce, pak lze říci, že to má pozitivní vliv na chod a rozvoj celé obce, a tedy 

i na její občany. Z těchto vzájemných schůzí také bývají pořizovány poměrně podrobné zápisy, 

kde se každý může dozvědět, co bylo probíráno a na koho se případně může obrátit s dalšími 

dotazy, ať už na samotné hosty nebo zaměstnance CSS, kteří se schůzí pravidelně účastní.  

Do budoucna plánujeme nejen pokračovat v těchto školeních v rámci společných schůzí, ale 

snažíme se také prostřednictvím Kraje Vysočina zajistit pro naše starosty individuální školení 

na jimi vybraná témata, která by jim měla být poskytnuta zdarma. Zaměstnanci Mikroregionu 

Bystřicko, tedy zaměstnanci CSS, právě vedou jednání s Krajem Vysočina ohledně témat těchto 

školení a zjišťují poptávku od starostů. V budoucnu by tedy měly proběhnout školení např. na 

téma komplexní vedení evidence na malých obcích, práce s datovou schránku a CZECH 

POINTEM, spisová služba, obecní pozemní komunikace – práva a povinnosti, VZMR apod.  

Mimo to v rámci CSS probíhá také školení zaměstnanců centra, poté jsou získané informace 

poskytovány dále starostům. Tyto informace jsou starostům předávány jak osobně, tak 

formou emailové korespondence v podobě prezentací a dalších získaných materiálů. Což je 

velmi výhodné pro obce jak z časového, tak i z finančního hlediska.  

http://www.bystricko.cz/

