Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 2/2015
konané dne 28.7.2015 v 9:00
Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Zasedání 2. Schůze rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili všichni členové rady.
Hlavním bodem programu bylo projednávání úprav stanov DSO Šlapanicko a řešení připomínek
jednotlivých obcí. Diskutovány byly všechny sporné body tak, aby stanovy vyhovovaly všem
zúčastněným subjektům. Většinou šlo o drobné úpravy, které by mohly poskytovat dvojí, nepřesný
nebo neurčitý výklad. V jednotlivých bodech této části programu došlo k názorové shodě s tím, že
případné návrhy zašlou obce elektronicky jako podklad pro příští jednání. Konečnou verzi návrh
stanov připraví pro další jednání Rady RNDr. Filip Chvátal.
Přítomní zástupci projednávali návrh plánovaného servisního centra, jeho organizační členění a
zaměření. Diskutovalo se o náplni a činnosti centra, jeho možnostech a přínosech pro obce začleněné
do dobrovolného svazku obcí, projednávaly se práva a povinnosti členů.
Projednávanou otázkou bylo i personální obsazení servisního centra. Jedná se především o manažera
centra a účetní. Z diskuze vyplynulo, že obcemi je preferovaný jako další pracovník i specialista na
veřejné zakázky, který může obcím pomáhat v metodické a odborné činnosti související s
nejrůznějšími veřejnými zakázkami, zejména těmi většího rozsahu. Rozsah činností servisního centra
a jeho personální zabezpečení bude dán finančními možnostmi svazku.

Servisní centrum může být podle předložených návrhů pro obce rovněž informačním zdrojem
dotačních titulů a právním poradenským centrem. Servisní centrum by zároveň zpracovávalo
podklady a koordinovalo činnosti v případech projektů, které budou přesahovat katastry vícero obcí.
V následujícím bodu došlo k projednávání předpokládaných finančních nákladů, které budou
zapotřebí pro činnost servisního centra. V návaznosti na uvedenou problematiku přítomní účastníci
projednávali plánovanou výši členských příspěvků pro jednotlivé obce a rovněž problematiku toho,
když člen svazku vystoupí během kalendářního roku. Pro příští jednání je třeba vytvořit tabulku
předpokládaných nákladů jako podklad pro další diskuzi, tabulku zajistí RNDr. Filip Chvátal.
V rámci servisního centra se řešilo i umístění a provoz kanceláře servisního centra, včetně jeho
vybavení. Dohodnuto bylo, že jako nejlepší se jeví umístění centra ve stávajících prostorách kanceláře
týmu meziobecní spolupráce v Brně, v prostorách MěÚ Šlapanice. Domluvit je zapotřebí výši
případného nájemného za poskytnutí kancelářských prostor a techniky. Další informace k tomuto
tématu zajistí předseda DSO Šlapanicko.
Z vybavení je důležité zajistit především výpočetní techniku s kancelářským a účetním software. Pro
zajištění lepší vzájemné komunikace je dobré, aby svazek měl dle diskutujících svoje webové stránky
na vlastní doméně s vlastní centrální e-mailovou adresou.

Cílem a závěrem jednání bylo ujasnění si názorových východisek jednotlivých zástupců, předkládání
návrhů a hledání shod a priorit. Snahou všech zúčastněných je zejména snížení ekonomického
zatížení členů svazku v jednotlivých projednávaných oblastech a organizačních nároků. Další setkání
je naplánováno na 24.8.2015 ve 13:00 hod.
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Příloha č. lk zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 2
konané 28. 7. 2015 v 9:00

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ RADY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 2

konané dne 28. 7. 2015 na Měl) Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

Jan Grolich

Jan Symon

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

