Analýza přínosů 1
Cílem analýzy přínosů je ukázat starostům výhody spojené s provozem Centra společných služeb.
Analýza přínosů je zpracovaná za agendu vzdělávací aktivity.
Popis původního stavu řešené agendy:
Starostové a zaměstnanci obecních úřadů ve větší míře využívali individuálních školení, která si
plánovali dle svých časových možností. Vzhledem k tomu, že nejbližší školicí střediska sídlí ve
vzdálenějších městech – Ostrava, Olomouc, Šumperk, školení se stávala celodenní záležitostí a
starostové museli volit pouze ty nejnutnější témata seminářů, více jich nemohli z časového hlediska
zvládnout. Problémem je také vhodná volba lektorů. Trh je v dnešní době přesycen vzdělávacími
agenturami a je velmi těžké zorientovat se v nabízených službách. Bez povšimnutí nezůstávají ani
náklady na cestovné či ubytování.
Popis aktuálního stavu:
V rámci Centra společných služeb bylo manažerem a specialistou uspořádán v září 2016 seminář
o Zákonu o veřejných zakázkách, který byl určen pro starosty členských obcí a zaměstnance obecních
a městských úřadů. Školící místnost byla naplněna 20 účastníky. Účast byla více jak 100% a ihned byl
vznesen požadavek na pokračování tohoto způsob vzdělávání. Efektivita se projevuje hned v několika
oblastech – finance, čas, spolupráce, sdílení zkušeností. Tím, že starosta odabsolvuje školení či
seminář v rámci regionu, nemá ztracen celý den a může se věnovat i jiným záležitostem.
Analýza původního a aktuálního stavu:
Na společném setkání starostů byla vznesena poptávka po odborném vzdělávacím semináři
k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jelikož se tato problematika týkala všech obcí, byl
na setkání dohodnut postup společného nákupu. Každý starosta měl zájem o společný seminář,
protože v opačném případě by musel využít seminář individuálně například v Olomouci. Pro
porovnání přínosů stojí proti sobě varianta A a varianta B.
Ve variantě A uvažujeme, že by starosta využil semináře pořádaného v Olomouci. Náklady na
seminář jsou 1.600,- Kč za jednu osobu. Při účasti 20 osob by celkové náklady pro skupinu 20 osob
činily 32.000,-Kč. Při dopravě vlastním dopravním prostředkem do Olomouce je časová náročnost cca
60 minut.
Ve variantě B uvažujeme, že starostové využili seminář pořádaný v Rýmařově, který se konal
7.9.2016. Náklady na seminář jsou 10.000,- Kč za 20 osob. Náklady na jednoho účastníka jsou ve
výši 500,- Kč a byly hrazeny z členských příspěvků obcí. Při dopravě vlastním dopravním
prostředkem do Rýmařova je časová náročnost max. 15 minut.

Varianta A
Varianta B
Cena/osoba [Kč]
1 600,500,Cena/20 osob [Kč]
32 000,10 000,Dopravní náročnost
min. 60
max. 15
[min]
Pozn. Celkem bylo pořádáním vlastního semináře ušetřeno 22 000,- Kč.

Úspora
1 100,22 000,-

Tab. 1 Srovnání variant; vlastní zdroj

Varianta A:
Veřejné zakázky – nový zákon a zadávání veřejných zakázek
Cena semináře: 1600 Kč vč. DPH/osoba
V ceně je zahrnuto - školící materiál, občerstvení, certifikát o absolvování.
Seminář Olomouc 30.3.2017 9:00 – 14:00 hod.

Varianta B:
Nasmlouvaný lektor specializovaný na danou problematiku
Cena semináře: 10000 vč. DPH/20 osob
Termín – vlastní výběr
Seminář Rýmařov 7.9.2016, vlastní prostory, 9:00 – 13:00
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Graf 2 Srovnání nákladů; vlastní zdroj
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Graf 3 Srovnání časové náročnosti; vlastní zdroj

Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě:
Přínosy agendy vzdělávací aktivity jsou jak finanční tak časové. Oba přínosy jsou viditelné z grafu 1
a 2. Dne 27. prosince 2016 zaměstnanci CSS podali žádost o dotaci na MMR – dotační titul 3 –
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova; projekt Vzděláváme se společně a efektivně.
Celkové náklady na projekt jsou 157.260,- Kč. Projekt je zaměřený na společné vzdělávací semináře
a výměnu zkušeností s mikroregionem Horňácko.
Základním cílem projektu je zvýšit vzdělání zástupců měst a obcí v našem regionu (zástupcům
samosprávy obcí v čele se starosty a jejich zástupci). Členové dobrovolného svazku obcí „Sdružení
obcí Rýmařovska“ musí reagovat na změny v důležitých oblastech například - Zákon o obcích, Zákon
o zadávání veřejných zakázek a další.
V průběhu roku 2017 by mělo proběhnout 5 vzdělávacích seminářů, na kterých by se zájemci detailně
seznámili se změnami jednotlivých zákonů, vyhlášek souvisejících s výkonem veřejné správy.
Semináře se budou také zabývat problematikou dotačních titulů, abychom předcházeli problémům
při čerpání dotačních titulů obcí.

