Analýza přínosů
Dle Metodiky č. 1) má CSS zpracovat Analýzu přínosů min. za jednu agendu, kterou je nyní Vzdělávací
aktivity. Analýza byla zpracována pomocí řízených diskusí se starosty.

Popis původního stavu agendy Vzdělávací aktivity zástupců obcí
Před začátkem fungování CSS nebylo možné zajišťovat pravidelná školení zástupců obcí nebo jejich
zaměstnanců. Proto každá z členských obcí řešila vzdělávání individuálně. Toto individuální řešení bylo
velmi nákladné, především na cestovném a vstupném na školení.
DSO Stříbrský region sdružuje 16 obcí. Města Stříbro a Kladruby mají velký administrativní aparát,
ostatní obce mají administrativní kapacitu mnohem menší. Časová náročnost školení a finanční zátěž
vedly k malé míře vzdělávání a další potíží byla velká účast na školeních a nedostávalo se na
dotazování nebo jinou zpětnou vazbu.

Popis aktuálního stavu agendy Vzdělávací aktivity zástupců obcí
V roce 2017 CSS v DSO Stříbrský region ve spolupráci s CSS DSO Mariánskolázeňsko uspořádalo 2
odborná školení především pro zástupce obcí, kde se probrala témata Nejčastější nedostatky při
výkonu veřejné správy, Vedení úřední desky, zákon 106/1999, trestně-právní zodpovědnost zástupců
obcí nebo zákon o střetu zájmů. Lektorem byl JUDr. Jan Horník, pracovník Odboru dozoru a kontroly
MVČR a současně tajemník města Hostinné. Ke každému tématu se rozvinula bohatá diskuse a lektor
konzultoval přímé dotazy se skupinou i s jednotlivci. Zástupci obcí hodnotili školení jako velmi
přínosné a chtějí v něm pokračovat i v roce 2018. Jedno celodenní školení stálo 7000 Kč a úhradu
platilo hostující DSO, zástupci a referenti obcí měli školení zdarma. Prvního školení ve Stříbře se
účastnilo 10 zástupců obcí z DSO SR a druhého školení v Mariánských Lázních 8.

Analýza původního a aktuálního stavu Vzdělávací aktivity zástupců obcí
Běžné školení je zpoplatněno 2500 Kč/osoba. Při počtu 10 osob je to 25 000 Kč za účast na prvním
školení. Na druhém školení, kam přijelo 8 osob, by náklady činily 20 000 Kč. Díky spolupráci s DSO
Mariánskolázeňsko jsme zaplatili lektora pouze na prvním školení 7000 Kč (druhé hradilo partnerské
DSO). Náklad jsme dokázali snížit o 18 000 Kč na jednom školení.
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Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě Vzdělávací aktivity zástupců obcí
Z analýzy je patrný rozdíl 18 000 Kč na 1. školení a 20 000 Kč na 2. školení, které byly díky CSS
ušetřeny. Za osobu na celodenním školení bylo zaplaceno 700 Kč namísto zcela běžných 2500 Kč. Na
druhém školení lektorné platilo spřízněné CSS Mariánskolázeňsko a tento náklad nebyl do nákladů
CSS SR zahrnut.
Díky finančnímu nezatížení se zástupci a referenti obcí mohli zúčastnit školení v libovolném počtu.
Lektor měl na každého dostatek času a konzultoval i přímé dotazy. Dbali jsme na to, aby školení
probíhalo v centrální a dobře dostupné lokalitě.
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