ZPRAVODAJ

Boleradice, Borkovany, Bořetice,
Brumovice, Diváky, Horní
Bojanovice, Hustopeče, Kašnice,
Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř,
Křepice, Kurdějov, Morkůvky,
Němčičky, Nikolčice, Popice,
Pouzdřany, Starovice, Starovičky,
Strachotín, Šakvice, Šitbořice,
Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké
Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice,
Zaječí

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce
2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do
budoucna? To
byla témata valných hromad
dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na
různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí,
jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou
podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž
v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou
správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů
nejlépe řeší problémy obcí.
Do CSS je zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí, které tvoří 1 672 samospráv, v nichž
žije 2,1 milionu obyvatel. Nedávná analýza potřeb měst a obcí, která má být
podkladem pro zaměření budoucích dotačních programů, přitom potvrdila, že právě
meziobecní spolupráce hraje zásadní roli při řešení problémů samospráv. Obce totiž
příliš nedůvěřují ve shora organizovanou spolupráci. Nelíbí se jim diktát státu a
velkých měst.

„Na starosty působí jako červený hadr na býka jakákoliv zmínka o slučování
samospráv. Podobně jsou představitelé malých obcí alergičtí na nárůst
administrativy, zvyšující se časovou a finanční náročnost práce ve veřejné správě a
neosobní vztahy,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
František Lukl a dodává: „Potvrdila to velká analýza potřeb měst a obcí, které se
zúčastnilo 732 samospráv z celé České republiky. Z rozsáhlého šetření přitom
jednoznačně vyplynulo, že podle 89 % samospráv se řešením problémů pomáhá
právě meziobecní spolupráce.“
Vyňato z tiskové zprávy SMO ČR

PŘEHLED PRACOVNÍCH AKTIVIT CSS HUSTOPEČSKO ZA ROK 2017
Aktivity dle podoblasti
Celkem aktivit
599
Aktivity dle podnětu
bezpečnost
DSO
257 cestovní ruch a volný čas
činnost orgánů obce - výkon
Obec
292 samosprávy
SMO
2 doprava
ekon. a prac. agenda (finance,
jiný
36 účetnictví)
občan
5 odpad. hosp. a živ. prostředí
Aktivity dle oblasti
ostatní
odborné poradenství
0 pravidelné setkání v rámci projektu
ostatní
8 prevence a osvěta, propagace
příprava, řízení a administrace
poradenství ostatní
422 projektů
projektové poradenství
59 rozvojové dokumenty
propagace
3 sociální péče
příprava a realizace
projektů
17 školství
rozvojové dokumenty
3 zaměstnanost a podnikání
Aktivity dle typu výstupu
sdílení dobré praxe a zkuš.
0
společné postupy
43 dokument
veřejné zakázky
35 jednání
vzdělávání zástupců obcí
2 jiný
konzultace
školení

32
41
379
6
26
43
46
1
0
0
3
3
1
1
307
20
23
239
3

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01
Hustopeče, kontakt: manažer RNDr. Leoš Vejpustek, manazer@hustopecsko.net, 725 935 553,
specialista Mgr. Radka Raflová, specialista@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net, číslo 4, roč. 2018, není periodickým tiskem
podle tiskového zákona.

Obec Morkůvky - v čem nám CSS pomáhá
Jsme malá obec s asi 470 obyvateli. Na našem
obecním úřadě je zaměstnána 1 pracovnice – ta má na
starosti

několik

agend

(účetnictví,

výkaznictví,

finanční operace, evidenci obyvatel, archív, Czech
Point atd.), na které mají ve městech celé samostatné
odbory. Od září nám přibyla navíc ještě Dětská
skupina Peřinka s několika zaměstnanci, v současné době máme schváleno nebo jsme
žádali o spoustu dotací, takže administrativy máme opravdu hodně.
Jsme proto rádi, že alespoň něco můžeme „přenechat“ někomu jinému, kdo s tím
pomůže. Takové služby nabízí Centrum společných služeb při Mikroregionu
Hustopečsko. V uplynulých měsících jsme jejich pracovníky využili hned několikrát,
např. v těchto záležitostech:

• Žádost o vyhledání dotačních možností – vodní nádrž, workoutové a dětské
•
•
•
•
•
•
•

hřiště, drobné akce a publikace
Zjištění možností společného zajištění školení BOZP
Pomoc s žádostí o dotaci na víkendovou osvětovou akci
Tvorba zadávací dokumentace do výběrového řízení na opravu zvonice
s márnicí
Stálá pomoc – upozornění na aktuální povinnosti zveřejňování apod., změny
zákonů, vyhlášení dotačních výzev
Zpracování žádosti o povolení vypouštění odpadních vod
Aktualizace povodňových plánů
Pomoc s novými záležitostmi – registr veřejných funkcionářů, GDPR a
další…

Tento projekt je pro nás – jednu z nejmenších obcí mikroregionu - tedy přínosný a
předpokládám, že pracovníky CSS budeme i nadále k podobným účelům využívat a
jistě se do budoucna najdou ještě další možnosti spolupráce. Tímto jim samozřejmě
děkuji.
Text a foto: Brigita Petrášová, starostka

AKCE V OBCÍCH MIKROREGIONU
Borkovany
1. 4. Velikonoční výstava vín
Kobylí
10. 3. Výstava vín
25. 3. Velikonoce v muzeu
Morkůvky
31. 3. Velikonoční krojovaná zábava
Krumvíř
12. 3. Degustace vín
18. 3. Josefský košt
Nikolčice
10. 3. Košt vín

Vrbice
24. 3. Výstava vín
Zaječí
31. 3. Zaječský vinný košt
Šakvice
1. 4. Velikonoční košt vín
Uherčice
1. 4. Velikonoční výstava vín
Starovice
24. 3. Výstava vín

Více informací o projektu Centra společných služeb při Mikroregionu
Hustopečsko najdete na webových stránkách www.hustopecsko.net v
záložce „Centrum společných služeb“. Kromě kontaktů na pracovníky
CSS zde najdete také informace o všech aktuálních veřejných službách v
regionu (školy, knihovny, sociální a zdravotní služby).

Pečujete doma o osobu blízkou?
Nevíte, jaké jsou vaše oprávněné požadavky?
Potřebujete, abyste v tom nebyli sami?

