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Analý za př í nosů  CSS 

Sdřůz ení  As sko 

V souladu s Metodikou č. 1 má Centrum společných služeb zpracovat Analýzu přínosů jednou 

za rok minimálně za jednu agendu. V roce 2017 hodnotilo CSS veřejné zakázky v obci Krásná. 

Nyní se bude CSS zabývat úsporou času při vybraných úkolech starosty v obci Krásná. Jedná se 

o přípravu a celý proces k zajištění průběhu jednání Zastupitelstva obce Krásná.  

Obec Krásná má 560 obyvatel, pan starosta je uvolněný, a protože obec nemá Radu, je jednání 

Zastupitelstva častější. 

Cíl 

Cílem této zprávy je vyjádřit úsporu času starostovi obce pro zajištění níže uvedených úkolů, 

tzn. určit časový rámec v hodinách, které musel starosta odvést, aby mohl plnit svoji funkci.  

Téma:  

Zastupitelstvo obce Krásná - celý proces 

Popis původního stavu: 

Před začátkem nástupu CSS si musel pan Luboš Pokorný, starosta obce Krásná, sám 

připravovat materiály pro jednání ZO, po schůzi vyhotovit zápisy a usnesení, atd. A vzhledem 

k tomu, že v roce 2015 byla jednání ZO Krásná celkem jedenáctkrát, představovala tato 

činnost nemalou časovou zátěž. V následujícím odstavci jsou uvedené jednotlivé činnosti 

nutné k zajištění celého procesu na jedno zastupitelstvo. Ke každé činnosti je přiřazen i 

časový rozměr v hodinách. 

Činnost                                                                                             Počet hodin (cca dle počtu bodů) 

Návrh a plán termínů schůzí ZO a návrh bodů k projednání                                      0,5 h  
příprava podkladů pro jednání                                                                                        1,0 h 
komunikace se zastupiteli                                                                                                0,5 h 
tvorba pozvánek a prezenčních listin                                                                             1,0 h 
tvorba zápisu a usnesení z jednání                                                                                 2,0 h 
kontrola zápisu                                                                                                                   0,5 h 
vyvěšování na úřední desku a archivace                                                                        0,5 h 
archivace materiálů                                                                                                           0,5 h 
 
celkový počet hodin                                                                                                         6,5/ 1 jednání 
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celkový počet hodin za celý rok                                                                                   71,5/ 11 jednání 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis aktuálního stavu: 

Po nástupu pracovnic CSS předal starosta obce Krásná veškeré možné činnosti jim a díky tomu 
se mu potřebný čas na zajištění průběhu celého procesu ZO ztenčil na pouhých 0,5 hodin / 1 
jednání ZO, což je pouze kontrola připraveného programu a zápisu ZO. Za rok tedy věnuje 
starosta přípravě a kontrole Zastupitelstva obce pouze 5,5 hodiny.  
 
Těchto 0,5 hodin stráví starosta při jednání a zároveň to znamená, že mu za celý rok bylo 
ušetřeno 66 hodin práce. 
 
Pro lepší představu vyjádříme úsporu času v procentech. Vezmeme-li v úvahu, že z původních  
71,5 hodin bylo ušetřeno starostovi obce 66 hodin, znamená to, že úspora času představuje 
92 %. 
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Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě Proces jednání zastupitelstva obce 

Z této analýzy vyplývá, že starostovi bylo ušetřeno 92 % času k přípravě a průběhu jednání 

zastupitelstva a je nasnadě, že tento čas může věnovat dalším činnostem. A právě tento 

starosta je znám tím, že jeho velice významnou činností je příprava nových projektů a 

celková chuť obec zvelebovat. Není náhodou, že v roce 2015 získala jeho vesnice titul „Obec 

roku 2015“.  

Předešlá analýza ale neodráží skutečnost, že i ostatní starostové v DSO Sdružení Ašsko mají 
z fungování CSS užitek, protože pracovnice CSS se zapojují do mnohých dalších činností:  
V  jedné obci vytvořily zcela nový spisový řád a skartačního plán- celý ten proces od sepsání až 
po následné schválení okresním archivem představoval 30 hodin, u další obce vytvořily  
chybějící organizační řád tak, aby mohl být schválen zastupitelstvem, celá ta tvorba znamenala 
cca 16 hodin práce. 
Častými aktivitami byly tvorba kupních a nájemních smluv, pomoc při vedení archivů, 
provádění skartací, atd., atd.  
 
 
  
Sdružení Ašsko                                                                        2. února 2018 
Kamenná 52 
352 01 Aš 
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Ušetřený čas starosty za 1 rok


