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Úvodní informace

Cíl projektu a časový harmonogram

DSO Blanicko-otavského regionu se v červnu
letošního roku zapojil do projektu Svazu měst a obcí
České republiky - „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V praxi se jedná
o založení kanceláře Centra společných služeb (CSS)
pro území svazku DSO Blanicko-otavského regionu
ve Vodňanech.
Kancelář CSS bude poskytovat služby pro členské
obce a jejich občany v oblasti veřejné správy. V rámci
projektu je stanoveno několik oblastí, na které se
může kancelář zaměřit.
Příklady činností, které může CSS zajišťovat:
Příprava obecně závazných vyhlášek, vzory nájemních
nebo kupních smluv, zpracování pravidelných hlášení
pro orgány státní správy, zajištění právních služeb pro
obce, příprava, řízení a administraci projektů obcí,
příprava, řízení a administraci projektů mikroregionu,
monitoring dotačních titulů, projektové poradenství
obcí, přípravu webových stránek DSO, odborná
konzultace k veřejným zakázkám, účast v komisích
pro výběr zakázky, zajištění zpracování strategie
rozvoje obcí, zajištění zpracování územního plán obce,
konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební
dozor, zajištění odborných konzultací k aktuálním
novinkám v legislativě, prosazování společných
zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), 7
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné
správy.

Hlavním cílem projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je
dosáhnout:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a
veřejných služeb poskytovaných v rámci
samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb
poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k
poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných
veřejných služeb pro občany,
- přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření
znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a
ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení,
které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce.
Kontaktní údaje
Manažer CSS
Jaroslav Němejc
702 162 634
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Dagmar Chmelíková
602 657 671

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

Vize fungování centra společných služeb
Během prvního čtvrtletí realizace projektu jsme se
věnovali prezentaci a propagaci vznikajícího Centra
společných služeb ve Vodňanech.
Navštívili jsme zástupce všech členských obcí svazku
zapojených do projektu. Při osobním setkání jsme
seznámili přítomné s obsahem projektu, jeho cíli,
nabídli činnosti, které bychom mohli pro obce i
občany vykonávat.
Výstupem ze setkání byl seznam činností, které by
starosty zajímaly.

Zároveň jsme získaly náměty pro společné projekty
svazku obcí.
Zástupci obcí nám rovněž předali informace o
projektech, které realizují nebo mají v plánu připravit
v blízké budoucnosti několika let.
Služby poskytujeme v kanceláři svazku obcí ve
Vodňanech při osobní návštěvě, telefonicky nebo
e-mailem. Neuvolněným zástupcům obcí nabízíme
návštěvu v podvečerních hodinách přímo v obci.

Akční plán svazku obcí na roky 2017 - 2018
Akční plán byl sestaven na základě jednání se zástupci
členských obcí svazku obcí, obsahuje listy akcí
jednotlivých projektů, které jsou vhodné k realizaci
v uvedeném období. Pořadí realizace jednotlivých
projektů je ponecháno na uvážení zástupců
členských obcí, resp. orgánech svazku obcí – radě a
valné hromadě, během sledovaného období bude
jeho plnění průběžně sledováno a s tím pravidelně
aktualizován.
Strategické cíle mikroregionu:
Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj Blanicko
– Otavska; zvyšovat životní úroveň občanů
mikroregionu; usilovat o zachování zdravého
životního prostředí; vytvářet podmínky pro rozvoj
malého a středního podnikání; zvyšovat ekonomickou
stabilitu a konkurenceschopnost.
Prioritní oblasti rozvoje regionu
•
Podnikání ( se zaměřením na MSP)

•
Rozvoj lidských zdrojů
•
Životní prostředí
•
Rozvoj venkovských oblastí
•
Inovativní technologie
•
Rozvoj partnerství a komunikace
•
Cestovní ruch
Projekty:
Aktualizace mapového informačního informačního
systému; Zpracování digitálního povodňového plánu
a vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi; Nákup svozové techniky
a vybudování sběrných míst; Prevence vzniku
biologicky rozložitených odpadů na území DSO;
Rozvoj spolupráce mikroregionů; Cyklus kulturních,
sportovních a společenských akcí; Cyklus vzdělávacích
seminářů; Komplexní úpravy veřejných prostranství;
Jihočeské selské baroko; Cykloturistické akce

Veřejné služby poskytované občanům na
území svazku obcí
Školská zařízení
ZŠ Alešova Vodňany
Alešova 50, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: info@zsgvodnany.cz, www.zsavodnany.cz
ZŠ Bavorovská Vodňany
Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: info@zsgvodnany.cz, www.zsavodnany.cz

ZŠ Protivín
Komenského 238, 398 11 Protivín
Kontakt: e-mail: zs.protivin@iol.cz, http://www.
zsprotivin.cz/
Základní a Mateřská škola v Albrechticích nad
Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 139, 398 16
Kontakt: e-mail: kancelar.gymnazium@zsgvodnany.
cz, http://gymnaziumvodnany.cz/
Kontakt: e-mail: zsalbre@seznam.cz, http://www.
albrechticenadvltavou.cz/zakladni-skola-a-materska-skola.html

Gymnázium Vodňany
Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: kancelar.gymnazium@zsgvodnany.
cz, http://gymnaziumvodnany.cz/
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie
Zátiší 480, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz,
www.srs-vodnany.cz
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz,
http://www.sousvodnany.cz
Kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: info@meksvodnany.cz, www.
meksvodnany.cz
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PROTIVÍN
Mírová 337, 398 11 Protivín
Kontakt: e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz,
http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146

Sociální zařízení
Centrum sociální pomoci Vodňany
Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
Kontakt: e-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz,
www. cspvodnany.cz
Pomněnka Protivín - domov se zvláštním režimem
Ve školce 839, Protivín 398 11
Kontakt: e-mail: reditelka@pomnenkaprotivin.cz,
www. pomnenkaprotivin.cz
Pečovatelská služba Protivín o.s.
Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Mírová 146, 398 11 Protivín
Kontakt: e-mail:sedmikraska.protivin@seznam.cz,
www.sedmikraskaprotivin.cz
HORIZONT, z. ú.
K Lomu 239, 398 11 Protivín
Kontakt: e-mail: oshorizont@oshorizont.cz, www.
oshorizont.cz
Středisko křesťanské pomoci Pastelka, centrum pro
rodinu
Mírová 171, 398 11 Protivín
Kontakt: e-mail: pastelka@umc.cz, http://skp-pastelka.webnode.cz/

