
            
 

 

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg.  č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 

Zápis z jednání k tématu EMOS - Administrativní podpora obcí  

SO ORP Mariánské Lázně 

Datum a čas:  25. 8. 2015 v 9:00 hod. Přílohy/počet stran: 2/2 (prezenční listina, foto) 

Místo jednání: sídlo DSO Mariánskolázeňsko, Tři 

Sekery 157  

Zpracoval/a: Ing. Josef Švajgl, KMOS 

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

Shrnutí 

z průběhu 

jednání 

 

Čtvrtého jednání k EMOS – Centra společných služeb (CSS) se zúčastnilo kromě týmu 
MOS (Ing. Josef Švajgl, Daniela Morávková) 7 zástupců obcí z ORP Mariánské Lázně. 
Dále se zúčastnila manažerka DSO Mariánskolázeňsko. 
 
Dagmar Strnadová zahájila jednání, zrekapitulovala výsledky předchozích jednání a 
informovala o zapracování připomínek z předchozích jednání. Jednalo se zejména o 
změnu koeficientů / nákladů jednotlivých úkonů pro členy a nečleny DSO.  
 
Dále informovala o vlivu přistoupení obce Zádub – Závišín a případné přistoupení 
Mariánských Lázní do Svazku. Dle stávajícího modelu a zachování stávajícího týmu 
příspěvků obcí by došlo k navýšení pokrytí provozních výdajů z příspěvků na cca 45%. 
Podle vyjádření vedení Mariánských Lázní bude potřeba navýšit počet manažerů. Dle 
dosavadních zkušeností bude dostupnost lidí zásadním problémem dalšího rozvoje 
EMOS. 
 
Následovala diskuse výhod a nevýhod CSS: 
 

 Stabilní kvalifikovaný a prověřený personální tým provázející celý projekt po 

celou dobu životnosti. Nebude se stávat, že např. firma zpracuje žádost o 

dotaci a ukončí svoji činnost nebo přestane spolupracovat poté, co získá 

odměnu.  

 Z hlediska dotačního managementu zajištění kontinuity řízení projektů v 

případě změn ve vedení obcí. 

 Obce mohou realizovat projekty, které by sami nebyly schopny zrealizovat. 

 Svazek obcí může být nositelem projektů, které by jednotlivé obce nemohly 

realizovat ať už z finančních či personálních důvodů.  

 Svazek obcí jako nositel projektu může také pomoci „překonat“ minimální 

hranice jednotlivých projektů, ať už z finančního pohledu tak z pohledu 

naplňování požadovaným indikátorů.   

 Svazek obcí zajistí v přirozeném spádovém území koordinaci jednotlivých 

aktivit, aby nedocházelo k duplicitním projektům, které je možné řešit ve 

spolupráci sousedních obcí (například investice do MŠ a ZŠ, investice do 

infrastruktury volného času apod.)   

 Technické a personální zázemí pro realizaci komunitních akcí. 

 Výraznější vyjednávací síla ve vztahu k okolí. 
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 Možnost pořízení kvalitního vybavení, které by si jednotlivé obce nemohly 

dovolit (např. dataprojektory, velkoformátový tisk, speciální automobily 

apod). 

 Zajištění kvalitních a aktuálních informací při komunikaci obec a okolí, správa 

webu obcí. 

 Úspory z rozsahu (nákup energií a služeb). 

 
Nevýhody CSS 
 

 Náklady CSS nesou i méně aktivní obce, které dostatečně nevyužívají 

nabízené služby. 

 Obtížnější komunikace, pokud pracovníci nejsou fyzicky na stejném místě. 

 Pravděpodobná neschopnost obsáhnout celou šíři dotačních možností (stále 

zůstane oblast vyžadující speciální služby). 

 Příspěvky na činnost jsou poskytovány stále, bez ohledu na aktivitu dotyčné 

obce. 

 Odpovědnost za fungování CSS. 

 

Ing. Josef Švajgl na základě minulých závěrů informoval o možnostech změn ve 
fungování Svazku: 
 

 Nastavit přesnější pravidla pro práci pro ne-členy Svazku a to pro nečlenské 
obce a další subjekty. 

 Nutné řešit pojištění (zaměstnanců a odpovědnosti organizace) – (v realizaci). 
 Navrhnout změnu příspěvků v návaznosti na přistoupení dalších obcí do 

Svazku. 
 Řešit daňovou problematiku DPH (v realizaci). 

 
Ing. Josef Švajgl informoval, že výsledky diskuse budou zapracovány do Zprávy z 
území o průběhu EMOS a bude po schválení vyvěšen podobně jako zápisy na web 
Svazku. 
 

Závěry 

z jednání 

 

 Bude zpracována Zpráva z území o průběhu EMOS do 10. 9. 2015 a 
předložena k projednání 
 

 


