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Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  20. 8. 2015 v 9:00 hod. Přílohy/počet stran: 2/2 (prezenční listina, foto) 

Místo jednání: Klášter Teplá Zpracoval/a: Ing. Josef Švajgl, KMOS 

Facilitátor:  Miloslav Pernica, motivující starosta, starosta města Lázně Kynžvart 

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

Třetího jednání k EMOS – Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu 
MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 7 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně. 
 
Jednání zahájila Ing. Ivana Benčová, která jako zástupce domácí obce Teplá přivítala 
přítomné v rekonstruované části Kláštera Teplá a vyřídila pozdravy od Mgr. Filipa 
Zdeňka Lobkowicze OPraem., opata Kanonie premonstrátů Teplá. 
Dále připomenula, že je ráda, že může uvítat zástupce sousedních obcí v místě, které 
představovalo kulturní, hospodářské a společenské centrum celého 
Mariánskolázeňska, zástupci kláštera se významně podíleli na založení Mariánských 
Lázní. Dále navrhla starostům možnost využití kláštera i pro workshopy a akci pro 
jejich základní školy. 
 
Ing. Josef Švajgl představil upravený ekonomický model CSS dle připomínek 
z minulého jednání, koeficienty byly upraveny na 2x (nečlen obce z veřejného 
sektoru) a 3,5x pro Jiné organizace. Dále poznamenal, že je obtížné nyní stanovit u 
dotačního managementu přesné částky, protože není známa náročnost jednotlivých 
dotačních titulů. Dále byl přepočítán časový fond při stávajícím personálním 
obsazení. Z modelu vyplynulo, že při kalkulaci 400 Kč vč. DPH chybí v plánování 0,6 
úvazku, což se dá „pokrýt“ přesčasovými náklady. V modelu však nejsou zahrnuty 
všechny činnosti, ale pouze ty nejvýznamnější. 
V modelu dále nejsou zaznamenány případné personální náklady z dalších 
realizovaných projektů.  
 
Pan Vlk poznamenal, že je potřeba počítat s navýšením počtu pracovníků i s ohledem 
na přijetí obce Zádub – Závišín a plánované přijetí Města Mariánské Lázně. 
 
Z tematického hlediska bude rozpracováno: 
 

 Dotační management – zejména s ohledem na nečlenské obce Svazku 
 Veřejné zakázky zejména s ohledem na podlimitní a vyšší zakázky. 
 Dozor staveb s ohledem na plánovanou velikost realizovaných akcí 
 Vyjasnění strategických dokumentů pro obce 

 
Ing. Josef Švajgl informoval, že dne 19. 8. byla zveřejněna šablona pro zpracování 
"Zprávy z území o průběhu EMOS", která odpovídá přibližně podnikatelskému plánu. 
Šablona včetně všech příloh musí být do konce září nahrána do IS SMO ČR, poté 
přijdou připomínky na dopracování.  
Zároveň informoval o pracovním jednání k tématice EMOS v Pohořelicích 27. 8. 2015. 
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Závěrem jednání byli zástupci obcí seznámeni s unikátním projektem rekonstrukce 
Kláštera a na komentované prohlídce byly představeny i prostory veřejnosti 
nepřístupné.  
 

 

Závěry 

z jednání 

 

 Bude zpracován první návrh „Zprávy z území o průběhu EMOS“ dle 
doporučení šablony  

 Ekonomický model CF bude zaslán k připomínkám na SMO ČR a dopracován 
na další jednání 

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

 Manažer KMOS navrhne potřebné změny fungování Svazku s ohledem na 
vznik CSS (zatím neparagrafové znění) 

 

 


