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Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  18. 8. 2015 v 9:00 hod. Přílohy/počet stran: 3/9 (prezenční listina, foto, 

tabulka CF) 

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

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

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

Druhého jednání k EMOS – Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu 
MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 5 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně, 
dále Ing. Lenka Špringlová, bývalá pracovnice odboru dotací a CR Mariánské Lázně a 
nyní manažerka sousedního Mikroregionu Chebsko. 
 
Druhé jednání vedla paní Dagmar Strnadová, předsedkyně DSO Mariánskolázeňsko / 
motivující starosta, v úvodu rekapitulovala závěry minulého jednání a navrhla 
rekapitulovat stávající model financování Svazku.  
 
Ing. Josef Švajgl promítl v rozpracované fázi excelovskou šablonu, aplikovanou na 
stávající situaci Svazku, dále zdůraznil, že momentálně jsou personální náklady na 4,3 
úvazku cca 2 mil. Kč a náklady na provozní výdaje do 0,5 mil. Kč.  
Příjmy z příspěvků jsou již 5 let shodné, ve výši 0,6 mil. Kč a lze započítat i 
pravidelnou podporu kraje ve výši 0,3 mil. Kč ročně. Velké investice nejsou nutné. Je 
třeba počítat pouze s obnovou ICT zařízení a sedacího nábytku. 
 
Paní Ing. Brožová – Lampertová připomněla, že se jí zdají plánované náklady na 
cestovné pro manažery nízké s ohledem na to, jak vnímá množství služebních a 
kontrolních cest, které se musí udělat. Pan Švajgl sdělil, že náklady jsou počítány 
paušálem 2000 Kč na osobu a letošní rok je opravdu cestování hodně. 
 
Pan Švajgl připomněl, že je stále aktuální se zabývat otázkou zda-li CSS bude nadále 
Svazek obcí Mariánskolázeňsko nebo bude zřízena nová právnická osoba.  
 
Pan Pernica vyslovil názor, že není nutné uvažovat o novém subjektu, ale využít 
stávající Svazek. Bude třeba částečně upravit vnitřní fungování Svazku, ale stále to 
bude jednodušší, než zakládat nový subjekt. Dále k ekonomické tabulce poznamenal, 
že aby obce mimo svazek měly pouze o 40% dražší, a ostatní subjekty o 100% dražší 
mu přijde nevýhodné pro členské obce Svazku. Stejný názor vyslovila i p. Ing. Brožová 
– Lampertová. 
 
V ekonomických výpočtech p. Pernica doporučil upravit koeficienty i s ohledem na to, 
že Svazek byl budován více jak deset let. 
 
Pan Švajgl mu dal za pravdu a slíbil do příštího jednání koeficienty upravit tak, aby 
sloupec práce pro Ostatní subjekty odpovídal tržním cenám. Dodal, že z pohledu 
manažerů je i výhodnější pracovat pouze pro obce a jejich organizace, které mají 
neziskový charakter. Zároveň však zdůraznil, že pokud do Svazku plynou veřejné 
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dotace na činnost (např. z kraje), měly by být nečlenské obce také nějakým 
způsobem zvýhodněny. 
 
Pan Švajgl dále zdůraznil, že při ekonomickém plánování se snažil vycházet z reality 
loňského roku, ale navyšování výkonů bez personálního posílení není možné a má 
velké obavy, jak se podaří personálně obsadit Svazek. Do stávajícího výběrového 
řízení se přihlásilo pouze 9 uchazečů, i když jsme výrazně zmírnili podmínky. 
V červenci byla do Svazku přijata Obec Zádub – Závišín a pokud se na podzim připojí 
Mariánské Lázně, bude hodně práce, zdůraznil tak obavy p. Švajgl. 
 

Paní Brožová Lampertová navázala na téma o poznatky, jaké problémy mohou nastat 
při realizaci projektu (obnova komunikace v obci Velká Hleďsebe) bez kvalifikovaného 
personálního obsazení.  Do diskuze s konkrétními problémy, které nastaly při realizaci 
projektů v obcích, se zapojili  i pan Pernica a pan Vlk. 
 
 
Dále p. Švajgl zdůraznil, že z hlediska tematického budou nadále zpracovávané 4 
okruhy: 
Dotační management 
Veřejné zakázky 
Dozor staveb 
Pomoc s rozvojem obce, zejména ve vztahu ke strategickým dokumentům. 
 
Bude zpracován „business plán“ pro Svazek obcí, aby v horizontu několika let byl 
Svazek schopen fungovat bez dotací a zároveň byla dosažena úspora nákladů pro 
obce, byly rozšířené poskytované služby. Ekonomické výpočty jsou orientovány tak, 
aby byl dosažen 10% hrubý zisk (EBIT DA), je počítáno s plátcovstvím DPH.  
 

 

Závěry 

z jednání 

 
 Řešená témata budou sdělena i zástupcům obcí, kteří z důvodu dovolených 

nemohli být přítomni 
 Budou upraveny koeficienty dle připomínek 
 Je dobré pokračovat v jednání s Městem Mariánské Lázně, které je 

přirozeným spádovým územím 
 

 


