
Podpora meziobecní 

spolupráce  
 

Aktivity realizované v rámci prodloužení 

projektu 
 

a jejich využití pro pokračování meziobecní spolupráce 
 

 

 

Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli                       

a  mediátory  

září-říjen 2015 

 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

Prodloužení projektu PMOS 
 

Nové klíčové aktivity projektu: 

 

     KA012:  Efektivní meziobecní spolupráce - vytvoření a metodické řízení 

platformy pro administrativní podporu malých obcí a platformy pro oblast 

zaměstnanosti, podnikání, sociálního podnikání, sociálního začleňování, 

případně i možnost volby vlastního volitelného tématu pro nastavení 

efektivní meziobecní spolupráce. 

      

     KA013: Tvorba akčního plánu a rozvojových aktivit MOS. 

Cílem klíčové aktivity je zpracování akčních plánů v zapojených územích a 

jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, 

které chtějí obce na území SO ORP na základě přijatého souhrnného 

dokumentu v území ORP realizovat. 



• Metodika EMOS ( MEMOS) 
 Účel Metodiky Efektivní meziobecní spolupráce 
Metodika Efektivní meziobecní spolupráce (dále také MEMOS) upravuje 

průběh realizace nové klíčové aktivity č. 12: Platforma pro efektivní meziobecní 

spolupráci, která je jednou ze dvou hlavních aktivit realizovanou v průběhu 

prodloužení. 

 

• Hlavní tematické okruhy Platformy  

• efektivní meziobecní spolupráce v oblasti administrativní kapacity 

malých obcí, 

• efektivní meziobecní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, podnikání, 

sociálního podnikání, sociálního začleňování 
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Část Platformy - Administrativní kapacity  malých obcí 
 

Zaměření činnosti: 

• Cílem této části Platformy je rozvinutí diskuze o ekonomické výhodnosti 

společného zajištění podpůrných aktivit důležitých pro činnost obcí a měst, 

a to na bázi meziobecní spolupráce.  
 

• Dílčími cíli je nastartování debaty o systémovém financování MOS a její 

legislativní úpravě. V tomto směru navazuje tato Část Platformy na aktivity 

stejnojmenné neformální platformy vytvořené pro účely zpracování 

volitelného a průřezového tématu.  

• Vedení platformy je zajištěno předsedou, po organizační stránce 

tajemníkem a metodikem.  

• Jako svůj akční orgán vytváří tato část Platformy pracovní skupinu 

Servis samosprávám, která se bude především soustředit na problematiku 

vzniku center společných služeb.  
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Specifickými tématy diskutovanými touto částí 

Platformy mohou být: 
• Využití mechanismů meziobecní spolupráce při realizaci podpůrných služeb 

pro zajištění chodu obcí a měst (právní a finanční služby, rozpočetnictví, 

veřejné zakázky apod.), 

• Využití mechanismů meziobecní spolupráce při realizaci společných 

rozvojových opatření a při akvizici vnějších zdrojů, 

• Využití mechanismů meziobecní spolupráce pro účely posilování kapacity 

malých obcí, 

• Vznik center společných služeb, 

• Právní a institucionální postavení center společných služeb,  

• Přenos zkušeností z meziobecní spolupráce v ČR a zahraničí v oblasti 

společného zajištění podpůrných aktivit,   

• Problematika řízení kvality veřejných služeb.  
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Podpora meziobecní 

spolupráce 

• Proces navazuje na Metodický pokyn č. 4 k 

průřezovému tématu prohlubování meziobecní 

spolupráce „Administrativní podpora malých obcí“ (dále 

MP4) v rámci něhož byly provedeny řízené rozhovory se 

starosty ohledně jejich požadavků na zajištění některých 

služeb.  

Zpráva o prezentaci výsledků dotazníkového šetření 

 k průřezovému tématu administrativní podpory                   

   malých obcí.  

    Rozhodnutí Smluvního partnera, kterým tématem se 

bude v rámci  Územního obvodu nadále diskuze zabývat 

při řešení efektivní meziobecní spolupráce. 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

Zjištění preferencí a poptávky obcí a měst po zajištění 

podpůrných služeb  
 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

Okruh podpory a 

spolupráce  

A. Metodická podpora    

jednorázová  
B. Metodická podpora         

soustavná 
C. Průběžná 

konzultace 
D. Vyžadují kompletní 

zajištění služby 

1.   Právní podpora 1175 829 1423 848 

2.  Ekonomické agendy 654 644 754 816 

3.  Dotační management 757 609 861 1572 

4.  Veřejné zakázky 838 473 641 1621 

5.  IT podpora 815 658 829 892 

6.  Technická a stavební 

podpora 863 452 711 1075 

7.  Rozvoj obce 762 543 795 1019 
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Zastoupení poptávaných služeb (%) 

 servis samosprávám APO 

Porovnání struktury možné  poptávky po službách 

zajišťovaných DSO u šetření Servis samosprávám a 

šetření APO 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

Okruh podpory a spolupráce  B. Smluvní zajištění ve spolupráci s jinou obcí 

DSO Partnerská dohoda 

1.   Právní podpora 1316 597 

2.  Ekonomické agendy 586 296 

3.  Dotační management 1632 525 

4.  Veřejné zakázky 1259 420 

5.  IT podpora 723 427 

6.  Technická a stavební podpora 730 343 

7.  Rozvoj obce 1020 402 

Preferovaný způsob zajištění dané agendy 
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Doporučení pro Smluvního partnera na pokračování  

v řešení tohoto tématu pro období  

1. 7. 2015 – 15. 9. 2015 
 

133 
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Podpora meziobecní 

spolupráce 



Podpora meziobecní 
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3 základní témata debat  
 

1.  Definování rozsahu a spektra činností a služeb               

zajišťovaných na bázi meziobecní spolupráce  

 

2.  Stanovení vlastního časového a věcného harmonogram   

postupu vytváření podmínek pro lepší poskytování     

poptávaných služeb 

 

3.  Finanční efektivnost nastaveného systému poskytování 

poptávaných služeb  
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Centrum společných služeb 
 

1. Možnosti zřízení centra společných služeb  
 

2. Způsob zajištění služeb  

3. Navrhovaná organizační struktura centra společných 

služeb 

4. Odpovědnost center společných služeb 

5. Praktické rady pro zřízení centra společných služeb 

6. Možnosti financování centra společných služeb 
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Podpora meziobecní 

spolupráce 

Finanční efektivnost provozu centra společných 

služeb  

 

– diskuze nad praktickou realizací  metodického 

doporučení k ekonomickému modelu Centra 

společných služeb 
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spolupráce 

Již začínáme….. 

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko  
Vznik 2004, podpora připojení obcí z Vysočiny, 

zachování tišnovské  nemocnice … 

Do roku 2014 minimální činnost, možnost rozpuštění. 

Současný stav celkem 35 obcí /  

START DSO NOVÁ LÍPA 

 nastartování MOS projektem SMO ČR –– nosné 

téma Administrativní podpora malých obcí, v 

prodloužení pilotní ověření poptávky  

velký zájem obcí o využívání služeb (velký počet 

obcí ORP) 

velký okruh poptávaných služeb co do objemu i 

struktury 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

ORP Tišnov 

Financování - zdroje 

Členský příspěvek – 10 Kč / 

osobu, za rok 2015 částka 

230 000,- Kč 

Účetní, pojištění, webové stránky,  

 

Příspěvek JMK na zřízení 

servisního centra  

stavební úpravy, vybavení 

nábytkem, výpočetní technika, 

… 

Příspěvek JMK na provoz 

Nájem, provozní náklady (energie, 

kancel. potřeby …) 

 

Zaměstnanci 

Koordinátor a analytik, plně 

hrazení z projektu SMO 

AKČNÍ PLÁN DSO NOVÁ LÍPA 

 Starostové se shodnou v rámci 

DSO (ORP) na nejvhodnější a 

nejpotřebnější projektové skladbě – 

shoda na klíčových cílech  

     (+zásobník projektů) 

 

Roční aktualizace (podklad pro 

rozpočet) 

 

Mechanismus pružnosti svazku x 

aktivní účast 

     = shromáždění starostů = valná 

hromada (min. 3x ročně) 

        x náhradní valná do 7 dnů 

(nadpoloviční většina přítomných) 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
Návrh ceníku služeb poradenského centra 
DSO Tišnovsko: 

služba Členy DSO Nečleny DSO 

  Do 

500 

obyv. 

Nad 500 

obyv. 

Nad 

1000 

obyv. 

Do 

500 

obyv. 

Nad 500 

obyv. 

Nad 

1000 

obyv. 

Strategický 

plán 

  

  

5000,- 

  

10 000,-  

  

15 000,- 

  

7 500-

, 

  

15 000,- 

  

22 500,- 

Žádost o 

dotaci OPŽP 

  

  

10 000

,- 

  

20 000,- 

  

25 000,- 

  

15 000

,- 

  

30 000,- 

  

37 500,- 

Žádost o 

dotaci JMK 

  

  

3 000,- 

  

5000,-  

  

8 000,- 

  

4 500,

- 

  

7 500,- 

  

10 000,- 

  

VŘ do 2 mil. 

  

  

5 000,- 

  

10 000,- 

  

15 000,- 

  

7 500,

- 

  

15 000,- 

  

22 500,- 

Žádost o 

dotaci MMR 

  

  

10 000

,- 

  

20 000,- 

  

25 000,- 

  

15 000

,- 

  

30 000,- 

  

37 500,- 

Služba Cena 

Dotace kraj apod. 1.000 

Dotace MA21, MAS 5.000 

Dotace EU apod. 10.000 

Dotace obc. subjekty, 

NNO 

5.000 

VŘ zjednodušené 5.000 

VŘ podlimitní 10.000 

VŘ nadlimitní 20.000 

Monitoring, ŽOP 15.000 

Konzultace / hod. 350 

Strategie  dle způsobu zpracování 

a velikosti obce  

ÚHRADA NÁKLADŮ SERVISNÍHO CENTRA 

 = MIMOŘ.ČLENSKÉ  

       PŘÍSPĚVKY 
DSO 

NOVÁ LÍPA 



• Současné aktivity     ORP Tišnov 
Průběžné setkávání se starosty obcí regionu 
Tvorba zásobníku projektů dle potřeb jednotlivých obcí a příprava financování z krajských, národních 

a evropských zdrojů 

 

Tvorba strategických plánů obcí 
Dolní Loučky, Předklášteří, Malhostovice, Deblín, Rohozec, Lomnice 

 

Příprava žádosti OPŽP „Doplnění systémů odděleného sběru bioodpadů obcí 

Tišnovska“ 
Společný záměr pořízení biokontejnerů a štěpkovačů, zapojeno 20 obcí, zájem i z obcí mimo ORP 

Tišnov, předběžná hodnota cca 2 mil. Kč 

 

Výběrové řízení 
Bylo uskutečněno první VŘ – výstavba hasičky a kulturního centra v obci Kuřimské Jetřabí 

 

Zpracování projektového záměru rozvoje kapacit mateřských škol pro projekt  

"SVAZKOVÁ ŠKOLKA A CENTRUM PRO RODINU „ 
Projektu se zúčastní 5 obcí, vytipována lokalita, zahájeny přípravné práce – zaměření, projekt 
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Podpora meziobecní 

spolupráce 

OČEKÁVÁNÍ… 

• Řešení efektivní MOS  - 

profesionalizace, specializace  

• Rozvoj území 

• Snížení administrativní zátěže  

• Zvýšení kvality poskytovaných 

veřejných služeb 

      (aktivně nyní odpady, školství) 

 

 

 

• Není co ztratit  

Výsledné efekty 

- vysoká úspěšnost členských 
obcí v dotačních programech 

- zvýšená absorpční kapacita 
členských obcí z pohledu 
množství realizovaných 
projektů 

- nižší provozní náklady 
členských obcí 

- koordinovaný rozvoj území 

- zajištění zákonných povinností 
obcí (např. problematika 
veřejných zakázek) 
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spolupráce 

Závěrečné prohlášení účastníků setkání v Pohořelicích 

27.8.2015 
1. Vyzýváme Svaz měst a obcí ČR, aby co nejrychleji přikročil k přípravě 

pilotního projektu zakládání Center společných služeb. Harmonogram 

představený vedením projektové kanceláře považujeme za příliš 

pomalý, ohrožující možnost využití  výsledků stávajícího Projektu a 

znesnadňující hladkou kontinuitu naší činnosti.  

2. Žádáme o zapojení našich zástupců do přípravy projektové žádosti, 

tak aby bylo možné zohlednit různorodost poptávky obcí a měst po 

službách Center společných služeb a zajistit tak jejich flexibilitu.  

3. Vyzýváme Svaz měst a obcí ČR, aby další vedení debat o Centrech 

společných služeb bylo vedeno v kontextu současných aktivit 

zastřešených Platfornou EMOS, část Administrativní kapacita malých 

obcí. Jedná se se debatu zaměřenou na vytvoření kapacity zejména 

v oblasti strategického rozvoje obcí a území, dotačního managamentu, 

realizace veřejných zakázek, ekonomického a právního poradenství 

apod.  
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spolupráce 

4. Považujeme za potřebné posílit spolupráci mezi Dobrovolnými 

svazky obcí a navrhujeme vytvoření jejich sítě, která by 

reprezentovala jejich zájmy. Požadujeme vytvoření dialogu mezi 

zástupci DSO, Svazem a státem.   

 

Na jednání pracovní skupiny Servis samosprávám 23.září v 

Sedlčanech  byla představiteli Svazu předána Charta činnosti DSO 

s Centry společných služeb  

Z prohlášení Charty : 

 

 

 

 

 

 

DSO a jejich Centra společných služeb se chtějí stát regulérním prvkem 

veřejné správy, který doplňuje a posiluje aktivity obcí a měst v území.  

DSO usilují být aktivním partnerem všech orgánů veřejné správy.  

Pro potřeby koordinace a sdílení dobré praxe jsme založili 

platformu DSO, kterou jsme připraveni transformovat do 

Pobočného spolku DSO při SMO ČR. 



CSS jako nedílná součást DSO                          
 

 

 

 

 

 

 

Členské obce 

CSS 

Poradenské a 

konzultační služby APO 

v oblastech: 

-právní a správní agendy 

-ekonomické agendy 

-dotační management a     

veřejné zakázky 

- rozvoj obce a regionu  

  

Zajišťování dostupnosti 

veřejných služeb  

„volitelná“ oblast 

veřejných služeb pro 

kriteriální vyhodnocení 

zlepšení dostupnosti 

veřejné služby pro 

občany  

Podpora meziobecní 
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Poskytování služeb respektuje princip hospodárnosti a efektivity. Služby 

zajišťované prostřednictvím DSO jsou dostupnější a kvalitnější než 

v případě, když si je obce zajišťují sami. Společné zajišťování služeb 

umožní snížit administrativní zátěž obcí a omezit břemeno kladené na 

starosty především malých obcí. Prostřednictvím spolupráce obcí a měst 

v rámci DSO chceme zabránit tlakům na snižování počtu (malých) obcí. 

 

Chceme posílit profesionalitu zajišťování veřejných služeb, jde nám o to 

vytvořit v rámci Center společných služeb tým profesionálů, kteří budou 

znát potřeby obcí a měst daného území a na který se budou moci 

starostové obcí a měst s důvěrou obracet. 

 

Uvědomujeme si, že DSO s Centry společných služeb musí splňovat 

určité minimální standardy, aby bylo možné zajistit kontinuální a 

bezproblémový chod. Tyto základní prvky jsou zakotveny v právních 

dokumentech upravujících činnost jednotlivých DSO. 
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• Implementace Strategického rámce rozvoje VS- SC 

Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v 

území  

• Návrh modelového řešení vytvoření institucionální kapacity na 

bázi meziobecní spolupráce v území pro realizaci cíle  

• Návrh modelového řešení musí vycházet z předběžného šetření mapujícího 

potenciální poptávku zejména malých obcí (tj. obcí s neuvolněným 

starostou a bez administrativního aparátu) po metodické a konzultační 

podpoře při zajišťování výkonu některých agend v samostatné působnosti 

obcí. 

• Nezbytnou součástí Návrhu modelového řešení vytvoření institucionální 

kapacity na bázi meziobecní spolupráce v území je i požadavek na pilotní 

ověření návrhu modelového řešení na vytvoření institucionální kapacity na 

bázi meziobecní spolupráce v území.     
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• Pilotní ověření návrhu modelového řešení na vytvoření 

institucionální kapacity na bázi meziobecní spolupráce v území 

•  Pilotní projekt bude zaměřen na podporu vytváření společné nebo 

společně sdílené administrativní kapacity v území pro poskytování 

potřebných a požadovaných služeb v oblasti právního poradenství, 

ekonomických agend, dotačního managementu, veřejných zakázek 

apod. zejména pro neuvolněné starosty malých obcí. Hlavním cílem 

projektu bude zkvalitnění výkonu samosprávných činností zejména 

malých obcí a zajištění rovnoprávného přístupu občanů i malých 

obcí k poskytovaným veřejným službám. 

• Projekt také umožní hlouběji rozpracovat strukturální rozvrstvení 

jednotlivých aktérů výkonu veřejné správy v území v předpokládané 

analýze administrativního členění státu.   
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V novém období 2014 – 2020 připravuje SMO ČR projekt 

 

 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“.  

 

 



Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní 
spolupráce v ČR ! 

www.obcesobe.cz  


