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Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  23. 7. 2015 v 12:30 hod. Přílohy/počet stran: 2/2 (prezenční listina, foto) 

Místo jednání: kancelář DSO Mariánskolázeňsko Zpracoval/a: Ing. Josef Švajgl, KMOS 

Facilitátor:  Dagmar Strnadová, motivující starostka, starostka obce Tři Sekery 

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

Prvního jednání k EMOS – Centra společných sluţeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu 
MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 7 starostů z ORP Mariánské Lázně, 1 
starostka z ORP Cheb – obec Dolní Ţandov, která je členem DSO Mariánskolázeňsko i 
DSO Mikroregion Chebsko. 
 
Jednání zahájila Dagmar Strnadová, předsedkyně DSO Mariánskolázeňsko / motivující 
starosta a informovala o dopoledním jednání s vedením Mariánských Lázní. Mariánské 
Lázně mají zájem dále pokračovat v meziobecní spoluprácí v rámci ORP Mariánské 
Lázně. V současné situaci chtějí podporovat zejména společné projekty. Nabízejí zázemí 
– kanceláře v budově MÚ Mariánské Lázně. 
 
p. Miloslav Pernica (motivující starosta / Město Lázně Kynţvart) doplnil své poznatky 
s posledního jednání SMO ČR v Plzni. Zdůraznil komplikovanost pouţívané 
terminologie - je matoucí zejména pro starosty, kteří nejsou dlouho ve funkci, zdůraznil, 
ţe si myslí, ţe je nutné „vydrţet“ v systematické práci a prezentovat konkrétní výsledky. 
 
Ing. Josef Švajgl informoval o neformálních jednáních s jinými manaţery. Zdůraznil, ţe 
se zlepšením ekonomické situace a startem nového programovacího období začíná být 
nouze o zaměstnance a také, ţe tuto obavu sdílí i v případě ORP Mariánské Lázně. 
Josef Švajgl dále zopakoval výsledky předchozích šetření, ţe nadále trvá zájem  
na komplexním řešení dotačního managementu a to ve všech typech projektů,  
od malých projektů po komplexní integrované a společné projekty. Dále ze šetření 
vyplynulo, ţe je zájem o zajištění technického dozoru na stavbách, administrace veřejných 
zakázek a také pomoc s rozvojem obce, zejména tvorba strategických dokumentů  
ve vazbě na okolí.  
 
Na dalším jednání je potřeba rozhodnout, zda-li CSS bude nadále Svazek obcí 
Mariánskolázeňsko nebo bude zřízena nová právnická osoba. Bez hlubších analýz je jiţ 
dnes moţné nastínit výhody a nevýhody obou variant:  
 
Mariánskolázeňsko (=stávající svazek obcí) 
 
Výhody: 

 Jednodušší administrativa 

 Historie spolupráce 

 Dobré jméno v území 
 
Nevýhody 

 „Nové“ obce, nyní mimo Mariánskolázeňsko se mohou cítit méněcenné, 
neznáme jejich ochotu/neochotu být členem 2 svazků obcí 

 Velké mnoţství realizovaných projektů mohou v případě selhání ohrozit 
existenci subjektu 

 V letošním roce hrozí, ţe Svazek se stane plátcem DPH 
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Nový subjekt 
 
Výhody 

 Moţnost nastavit některé procesy lépe 

 Moţnost vyuţití stávajícího týmu 

 Snadnější začlenění nových obcí 
 
Nevýhody 

 Obtíţnější komunikace nového subjektu navenek, ve smyslu odůvodnění potřeby 
dalšího subjektu v území 

 Nutno investovat do technické infrastruktury a vybudování zázemí 
 
Diskuse k variantám: 
Paní Strnadová zdůraznila, ţe vţdy je to o lidech, kteří to táhnou. Kromě Města Teplá 
jsou v současné době mimo Svazek obec Prameny, kde padlo zastupitelstvo a budou 
nové volby, Ovesné Kladruby uţ neformálně spolupracující, obec Mnichov se zatím příliš 
neprojevuje. A obec Zádub – Závišín byla přijata dnes. Pokud se na podzim připojí 
Mariánské Lázně, bude hodně práce. Také zdůraznila obavy, zda-li se podaří najít 
personální posily. 
 
Pan Pernica potvrdil, ţe se snaţí najít pracovníky pro dělnické profese a nejsou. Dodal, ţe 
ve vztahu k případným dalším obcím je potřeba postupovat diplomaticky. Paní 
Chalupková zdůraznila, ţe nyní to vypadá, ţe budou další projekty, na kterých se mohou 
podílet všechny obce v rámci ORP (MAP, nový Cíl III apod.) a ţe spolupráce často přijde 
s časem. Také připomněla, ţe od přijetí obce Trstěnice uplynuly cca 4 roky, nyní 
přistoupil Zádub – Závišín a jestli přistoupí Mariánské Lázně, které nemají zatím moc 
plánů, bude hodně práce. Dodala, ţe pokud by to bylo na ní, nikam by nechvátala. Paní 
Strnadová dodala, ţe to vypadá, ţe Mariánské Lázně nemají připraveny ţádné společné 
projekty a asi očekávají od našich manaţerů, ţe pomohou.  
 
Paní Otradovcová zdůraznila, ţe není důleţitá forma spolupráce, ale vţdy konkrétní lidé. 
Pro ni, jako pro novou starostku, je důleţitá i pomoc v orientaci s jednotlivými dotačními 
tituly, ve kterých se zatím neorientuje. 
Paní Chalupková se dotazovala, zda-li by nový subjekt znamenal i další příspěvky – p. 
Švajgl vysvětlil, ţe záleţí na personálním obsazení jednotlivých subjektů a také pro jaké 
aktivity se společně rozhodneme. Připomněl, ţe na další jednání se pokusí nastínit model 
spolupráce.  

 

Závěry 

z jednání 

 

 Seznámení zúčastněných s novou MIMOS 

 Připraví se model spolupráce i s ohledem na změnu příspěvků   

 Manaţer KMOS bude směrovat potřebné právní úpravy pro vznik CSS 
k odsouhlasení na září 2015 

 bude sestavena databáze záměrů vhodná pro realizaci v rámci CSS 

 je dobré pokračovat v jednání s Městem Mariánské Lázně, které je přirozeným 
spádovým územím 

 

 


