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Dne: 13.12.2016  Zpracoval: Bc. Barbora Bochýnková, DiS. 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 7.12.2016 

Místo: Budětsko 

1) Prezence účastníků 

2) Zpráva o činnosti CSS 

Bc. Barbora Bochýnková, DiS., manažerka projektu CSS, představila činnost CSS za 

poslední 3 měsíce (Příloha č. II Zpráva o činnosti CSS). 

3) Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých 

starostů 

Bc. Barbora Bochýnková, DiS. seznámila přítomné s dotazníkem ověřující 

spokojenost jednotlivých starostů se službami CSS a poprosila je o jejich vyplnění 

(Příloha č. III Vyhodnocení dotazníků). Bylo vyplněno celkem 16 dotazníků a 

průměrné hodnocení je následující:  

- Otázka č. 1) Spokojenost s rozsahem nabízených služeb – průměrná známka 1,25. 

- Otázka č. 2) Chtěl/a  byste něco změnit, pokud ano, pak co? – tato otázka od všech 

přítomných zůstala bez textových komentářů. 

- Otázka č. 3) Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb – průměrná známka 1,19. 

- Otázka č. 4) Máte doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb – na tuto 

otázku odpověděla pouze 1 osoba, která doporučila zaměstnancům CSS větší aktivitu 

při nabízení služeb CSS. 

 

4) Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS 

Bc. Barbora Bochýnková, DiS. otevřela diskuzi na toto téma. Žádné návrhy prozatím 

nebyly prezentovány. Manažerka uvedla, že pokud by do budoucna měl někdo návrh 

na změnu v činnostech zajišťovaných CSS, je možné je navrhnout pomocí e-mailu 

CSS.  

5) Informování o zpracování akčního plánu  

Bc. Barbora Bochýnková, DiS. informovala přítomné o zpracování akčního plánu do 

kterého byly zařazený následující projekty: Projekt „Na kolo s koníkem“, Projekt 

„Malované mapy“, Projekt na zabezpečení ochrany, obnovy a udržení kulturního 
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dědictví mikroregionu Konicko, Společný projekt na zeleň v obcích, Projekt na zřízení 

domácích kompostérů.  

 

 

 

Přílohy: Příloha č. I Prezenční listina  

Příloha č. II Zpráva o činnosti CSS 

Příloha č. III Vyhodnocení dotazníků 

Příloha č. IV Fotografie ze setkání 

http://files.sedlcansko.webnode.cz/200008146-816758261a/prezen%C4%8Dn%C3%AD%20listina%20%C3%BAvodn%C3%AD%20setk%C3%A1n%C3%AD%20starost%C5%AF.pdf

