MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021

Bod programu:

21

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Zpracoval:

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník MěÚ

Název bodu:

Členství města Hranic ve spolku Česká společnost pro jakost, z.
s.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
členství Města Hranic,IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 75301 Hranice ve
spolku Česká společnost pro jakost, z.s. IČO: 00417955 se sídlem Novotného lávka 200/5,
11000 Praha 1.

Důvodová zpráva:
Město Hranice má zavedený Model Excelence EFQM (model vytvořený European
Foundation of Quality Management – Evropskou nadací pro řízení kvality). Za uplatnění
tohoto modelu se stalo v roce 2013 vítězem Národní ceny kvality České republiky v kategorii
Veřejný sektor. Město Hranice je na základě využívání modelu EFQM zařazeno do Centra
excelence při České společnosti pro jakost (dále jen ČSJ). Hlavním cílem Centra excelence
je umožnění spolupráce excelentních organizací a jednotlivců a sdílení dobré praxe a
podpora dalšího zlepšování, včetně vzdělávání. Město Hranice za využívání služeb centra
excelence platí ročně částku 10 890 Kč (9000+1890 DPH).
Rozhodnutím předsednictva ČSJ bylo stanoveno, že od 1.1.2021 Centrum excelence bude
jedním z odborných center ČSJ, jejímž prostřednictvím plní ČSJ svoji roli partnerské
organizace EFQM pro Českou republiku. Tím, že se město Hranice stane členem ČSJ,
odpadá povinnost hradit poplatek za vzdělávací služby ve výši 10 890 Kč. Novou povinností
však bude hradit členský poplatek kolektivního člena ve výši 10 000,-Kč měsíčně. Co se týká
financí bude se jednat tedy o drobnou úsporu. Právní forma České společnosti pro jakost, z.
s. je spolek, jedná se tedy o právnickou osobu.
Zákon č.1328/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů v §84 odst.2 písm. e)
stanoví:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
…e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již
založených právnických osobách,…
Z tohoto důvodu je předkládáno schválení kolektivního členství v ČSJ předkládáno
zastupitelstvu města Hranic.
Rada města na své 56. schůzi dne 9.2.2021 schválila toto usnesení č. 1533/2021:
Rada města po projednání:
doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit členství města Hranic ve spolku Česká
společnost pro jakost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Př. č. 1_Vize a poslání ČSJ
Příloha č. 2_Status člena a Centra excelence
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