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CÍL PROJEKTU

o

Cílem projektu Odpovědný zastupitel bylo na
základě
realizace
vzdělávacích
programů
a zprovozněním systému komplexních služeb
zvýšit efektivitu, transparentnost a kvalitu
rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí,
jejichž
nositeli
jsou
místní
zastupitelé
a zaměstnanci měst a obcí.

o

o
o

Cílem projektu mělo být dosaženo vytvořením
nabídky podpůrných služeb komplexního
charakteru pro cílovou skupinu zastupitelů
a zaměstnanců obcí a měst zaměřených na
zkvalitnění práce a zvýšení kompetencí.

o

o

Dílčí cíle:
 zajistit odborný servis pro CS při
výkonu funkcí
 zpřístupnit znalosti CS formou školení
a e-learningu
 zefektivnit práci obcí vytvořením
uceleného seznamu nejpoužívanějších vzorů dokumentů a podání a
přispět k větší právní jistotě občanů
 posilovat kvalitu řízení rozvoje obcí a
posílit vazbu strategického řízení na
proces rozpočtování

vytvoření vzdělávacích modulů se
zaměřením na postavení obcí podle
nového občanského zákoníku
vzdělávací semináře pro zastupitele
v kombinaci s pilotní realizací "dnů zastupitelů" a kurzy základních znalostí pro
starosty
rozšíření služeb odborného poradenství
vytvoření a distribuce Příručky pro člena
zastupitelstva obce
poradenství a metodická pomoc v řízení
rozvoje měst a obcí a nakládání
s majetkem
propagace a šíření výsledků projektu

Den zastupitelů

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?

V rámci projektu byla realizována řada aktivit pro
cílovou skupinu, které navazovaly na výše
vytyčené cíle. Těmito aktivitami bylo:

V rámci projektu byla cílové skupině poskytnuta
školení, poradenství i listinné příručky.
Z provedeného průzkumu plyne, že všechny
poskytnuté výstupy či aktivity byly cílovou
skupinou vnímány kladně a přínosně. Nejvýrazněji
bylo toto kladné hodnocení patrné u aktivity
poskytování bezplatného právního poradenství
pro cílovou skupinu. Tato aktivita byla rovněž

o

vytvoření webové platformy se vzory
dokumentů a podání
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cílovou skupinou nejčastěji zmiňována při dotazu
na nejpřínosnější aktivitu projektu.

o zrušení trvalého pobytu, vzor odmítnutí
poskytnutí informace či sazebníku podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, vzor pracovní
smlouvy, vzor výpovědi, vzor pro vymáhání
pohledávek obce, vzor majetkového přiznání, vzor
jednoduché zadávací dokumentace a úkonů
zadavatele, vzory úkonů ve stavebním řízení,
vzory obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
atd.

Mezi ostatní nejlépe hodnocené aktivity a výstupy
pak patřila Příručka pro členy zastupitelstva obcí,
která je volně k dispozici ke stažení na stránkách
příjemce a rovněž byla vytištěna a distribuována
do každé obce a města v ČR. Příručku využívají jak
zastupitelé, tak i zaměstnanci obcí.

Webová platforma se vzory dokumentů a podání

Přes 90 % zastupitelů obcí a měst, kteří se
účastnili průzkumu, si myslí, že se projektu
podařilo naplnit své cíle, přičemž jen minimum
oslovených v projektu nějakou aktivitu postrádalo
či mělo návrh na změnu nebo doplnění. Z těchto
výsledků lze usuzovat, že projekt byl nastaven
vhodně a reflektoval potřeby cílové skupiny, které
se mu zároveň podařilo saturovat.

Příručka pro člena zastupitelstva obce

PŘEKÁŽKY

Dále pak je velice kladně hodnocen přínos
vytvořené webové platformy, kde jsou umístěny
vzory dokumentů a podání včetně stručného
popisu situace (komentáře), kdy a jak se vzory
použijí. V rámci projektu tak vznikly vzory
dokumentů zasazených do specifických podmínek
obce. Jako příklady lze uvést: vzory smluv podle
nového občanského zákoníku, vzor jednacího
řádu zastupitelstva obce, rady obce, komisí rady a
výborů zastupitelstva obce; vzory jednotlivých
úkonů ve správním řízení (zahájení řízení,
protokol,
předvolání,
rozhodnutí),
vzor
rozhodnutí o přestupku, vzor správného vyplnění
pokutového bloku, vzor formuláře na návrh
zrušení trvalého pobytu a vzor rozhodnutí



Nemožnost navýšit počet výtisků Příručky
pro člena zastupitelstva obce, jelikož počet
výtisků stanovila hodnotící komise při
hodnocení projektu.



Nutnost dodatečně zařadit do rozpočtu
projektu honoráře na externí oponenturu
výstupů.



Časté obměny pracovníků na straně
poskytovatele dotace / externího administrátora.
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