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Úvodní informace

Všeobecný popis projektu

V červnu loňského roku se svazek obcí zapojil do
projektu SMO ČR Centra společných služeb.
Po úvodním čvtrletí realizace projektu, kdy si obě
smluvní strany společně zvykaly na systém spolupráce.
Od října je pro členské obce a jejich občany ve
Vodňanech v provozu Centrum společných služeb.
Pracovníci CSS Vodňany poskytují služby všem
zájemcům napříč regionem. V souběhu s tím, jsou
v rámci projektu pracovníci centra vzděláváni
v oblastech, které se ukazujíé jako potřebné pro
užitečné fungování tak, aby byli schopnui poskytovat
fundované odborné poraadenství.
Kromě poradenství napomáhají pracovníci centra k
realizaci projektů, které by měli pomoci k celkovému
rozvoji regionu a jsou součástí akčního plánu svazku
obcí, jež byl schválen v jeho orgánech.
Akční plán je v současné době platný do konce roku
2018, ale již po prvním půlroce realizace projektu
přicházejí první podněty k jeho aktulaizaci. K ním
pravděpodobně dojde během jara letošního roku. V
období květen - červen proběhne další ze společných
setkání projektu, v pořadí již třetí.

Centra společných služeb (CSS), která postupně
vznikla díky projektu Svazu měst a obcí ČR, letos
v říjnu využilo více než 1 200 obcí. Dohromady
tvořily celkem 83 dobrovolných svazků, nejvíc –
dvanáct - DSO je přitom z Jihomoravského kraje.
CSS v uplynulém období konkrétně řešily zejména
problematiku odpadů prostřednictvím nákupů
kompostérů a štěpkovačů, pomáhala starostům s
přípravou obecně závazných vyhlášek a tvorbou
rozvojových dokumentů, úspěšně realizovala školení
zástupců obcí v oblasti účetnictví nebo veřejných
zakázek a zajišťovala také podklady pro zpracování
žádostí o dotace.
Celkem je do projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně
tedy „Centra společných služeb“, financovaného
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu, zapojeno více než 1 600 obcí. V praxi to
znamená 2,1 milionů obyvatel. Služby CSS využívají
podle aktuální potřeby, zájem o ně postupně roste.
Už teď je i díky projektu „Centra společných služeb“
zřejmé, že dobrovolné svazky obcí (DSO) nejsou jen
o cestovním ruchu a společném pořádání kulturněspolečenských akcí. DSO jako nedílná složka systému
samospráv v České republice zvyšují kvalitu a
pomáhají zefektivnit výkon veřejné správy. Z velkého
počtu CSS a vyššího zájmu o služby těchto center by
ve výsledku měli těžit i občané.

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

Zpráva o činnosti v uplynulém období
Po zkušebním období v realizační fázi projektu se
projekt od října dostal do „ostrého režimu“, z něhož
máme již výsledky co do potřebnosti činnosti Centra
společných služeb v podobě zpětné vazby od zástupců
členských obcí i občanů žijících či působících v
regionu.
Pracovníci CSS v pravidelné měsíční frekvenci
vykazují svou pracovní činnost v podobě aktivit
projektu.
Služeb CSS využívá individuálně asi 60% členských
obcí s tím, že některé aktivity zasahují celý region.
Z těchto aktivit je patrná historie zaměření práce
zaměstnanců svazku obcí a zároveň podněty k
dalšímu směřování rozvoje podpory posilování
administrativní kapacity obcí.
V činnosti lze vysledovat odborné poradenství , ale
i aktivity zaměřené na projektovou přípravu, která
velice úzce souvisí s rozvojem obcí, potažmo celého
venkovského prostoru v regionu.
Chronologicky můžeme namátkově vypsat některé
provedené aktivity.
zadání VŘ na projekt Regenerace veřejné zeleně
Bavorov, PD k vybudování sběrného dvora
v obci Bílsko, Rozpracovná PD k revitalizaci
zelěn na veřejných prostranstvích v obci - potřeba
koordinovat se zástupci AOKP vzhledem k blízkosti
přírodní rezervace a zásahu do VPZ, „Příprava
strategického plánu pro obec Krajníčko - realizace.
Konzultace se starostkou obce o doplnění předaného
návrhu, zaznamenání připomínek.“, Příprava
možností propagačních materiálů pro obec. Pohledy,
letáky, propagační předměty, zajištění lektora na
seminář týkající se připravované nové legislativy v
oblasti odpadového hospodářství, příprava návrhu
kupní smlouvy na dodávku mobiliáře pro členské
obce svazku. Finanční prostředky byly získány v
rámci projektu z POV Jčk 2016, Oslovení obcí a sběr
informací o chystaných akcích, výstavba hasičské
zbrojnice v Tálíně - postup administrace úspěšné
žádosti o dotaci na rok 2017, oslovení obcí a sběr
informací o chystaných akcích (kulturní, společenské,
sportovní) - úprava textu a dat. Probíhá každý měsíc
+ dodatečná upřesňování při blížící se akci, rozeslání
připraveného dokumentu a příloh na cca 1000 adres.
Každý týden v měsíci probíhá upřesnění blížících
se akcí a opětovné rozeslání, zpracování informací
- pro nástup zaměstnance na Chráněné pracovní
místo, předání informací a podkladů vč. formulářů
k vyplnění, nabídka zajištění potřebných dokumentů

pro zaměstnance (z OSSZ), účast ve výběrové a
hodnotící komisi - výběrové řízení na zhotovitele akce
- Regenerace zeleně - město Bavorov a jeho místní
části, záměr Města Vodňany - zapojení do projektu
svazku na vytvoření nebo rozšíření sítě sběrných míst
a kontejnerů na tříděný odpad, zpracovaná studie
pro výstavbu hasičské zbrojnice v Tálíně, projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení, rozpočet
předložený k žádosti o investiční dotaci HZS, záměr
obce rekonstruovat kulturní zařízení a částečně
změnit účel užívání objektu, potřeba obce klasifikovat
veřejná prostranství v zastavěném území obce,
Záměr zahájení zpracování změny územně plánovací
dokumentace obce, prezentace Národního programu
MŽP - Zeleň do měst a jejich okolí - možnost přípravy
PD pro podání žádosti o dotaci, záměr svazku obcí na
podání žádosti do OPŽP - prevence vzniku biologicky
rozložitelných odpadů - podklady k povinné příloze
žádosti, revitalizace brownfieldu - Žďárské chalupy
- bývalý areál ZD - konzultace záměru, žádost do
OPŽP - partnerská smlouva obec - DSO - zajištění
objemu odpadů, kontrola dokumentace k vyúčtování
realizovaného projektu svazku podpořeného dotací
od MMR ČR, kontrola dokumentace k vyúčtování
projektu Podporujem rozvoj regionu podpořeného
dotací z POV Jčk v roce 2016, dokumentace k vydání
územního souhlasu pro rodinný dům - možnosti
občana k vyjádření souhlasu či připomínek, povolení
k odběru podzemních vod, dokumentyk žádosti o
stavební povolení ke studni pro domácnostúčast na
semináři pořádaném KÚ jihočeského kraje určeném
pro žadatele o grant na podporu JSDH obcí - investiční
i neinvestiční.

Vzdělávání pracovníků CSS
Jednou z klíčových aktivit projektu je realizace
průběžných vzdělávacích seminářů, které by
měly sloužit k prohlubování a zvyšování odborné
způsobilosti zaměstnanců CSS. V průběhu 4. kvartálu
2016 tak bylo pro zaměstnance CSS připraveno
projektovým týmem několik prezenčních a
distančních vzdělávacích aktivit. V rámci prezenčních
školení měli zaměstnanci CSS možnost diskutovat s
odborníky z řad právního týmu projektu, soukromého
sektoru a Ministerstva vnitra ČR nad tématy týkajícími
se oblastí dotačního managementu, Správního řádu
a Zákona o obcích. Při samotné realizaci školení
byl kladen důraz především na praktický pohled
na danou problematiku. Mezi distanční vzdělávání
patřilo e-learningové školení k Zákonu o obcích,
které bylo rozděleno do dvou modulů – základní a
pokročilý. Poslední součástí studijního plánu bylo
také off-line videoškolení k problematice CBA analýz,
v rámci kterého byly řešeny ukázkové příklady
zpracování CBA analýzy k projektovému záměru na

sociální služby a k projektovému záměru na pořízení
technologie do firmy.
V polovině prosince byl pro zaměstnance CSS zveřejněn
druhý studijní plán na 1. pololetí roku 2017. Zařazená
témata vychází z potřeby zaměstnanců CSS a byla
zjišťována prostřednictvím pravidelných hodnotících
zpráv CSS a také ze zpětných vazeb vyplňovaných
zaměstnanci po absolvování každého školení. V
rámci studijního plánu na nadcházející období si
zaměstnanci CSS mohou vybírat z prezenčních školení
k tématům Strategické dokumenty obcí, Správní
řád, Zákon o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb., Základy účetnictví a rozpočtování
obcí. Dále pak i z webinářů tematicky zaměřených na
Crowdfunding a jeho využití, Autorská práva, Využití
moderních marketingových nástrojů k propagaci
činností DSO, Dotační možnosti obcí (přehled dotací
EU, národních, krajských) a Práce s Google Analytics
– měření návštěvnosti webových stránek.

Aktualizace akčního plánu
Orgány dobrovolného svazku obcí v roce 2016
schválily aktualizaci akčního plánu, který vycházel
jednak ze stávajícího platného akčního plánu svazku,
v němž byla provedena revize a některé neaktuální
projekty z něho byly vyřazeny, protože v tuto chvíli
je již jasné, že nebudou realizovány. Naopak byly
posbírány nové podněty, z nichž vzešly projekty nové.
Rada svazku obcí se na svém únorovém zasedání
již zabývala dlaší aktualizací i ve vztahu k projektu
posílení administrativní kapacity.

Pozitivní skutečností je, že některé projekty z
krátkodobého akčního plánu byly v loňském roce již
ralizovány - např. cyklus vzdělávacích seminářů.
Zaměstnanci svazku o potřebě aktualzace informovali
již na zasedání rady svazku obcí a naposledy i při
jednání valné hromady svazku obcí.
Předpokládáme, že návrh pro jednání připraví
zaměstnanci centra společně s člena rady svazku obcí.

NABÍDKA ODBORNÉHO PORADENSTVÍ
Centrum společných služeb nabízí další oblasti z
odborného poradenství, které by mohly být ze strany
zástupců místních samospráv využity k usnadnění
práce.
Kontrola zveřejnění souboru povinně zveřejňovaných
informací v sídle obce;
Kontrola zpracování a zveřejnění výroční zprávy o své
činnosti v oblasti poskytování informací za předchozí
rok v sídle obce;
Kontrola zpřístupnění seznamů hlavních dokumentů,
zejména dokumentů koncepční, strategické a
programové povahy, v sídle obce v úředních hodinách
a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup;
Kontrola zveřejnění informace poskytnuté na žádost

způsobem umožňujícím dálkový přístup;
Kontrola vedení evidence právních předpisů, které
obec vydala;
Kontrola zasílání obecně závazných vyhlášek obce
neprodleně po dni vyhlášení Ministerstvu vnitra;
Kontrola zpřístupnění právních předpisů každému
u obecního úřadu v obci, která je vydala; Kontrola
zveřejnění záměrů nakládat s nemovitým majetkem
obce;
Kontrola dodržování zákonných termínů pro konání
zastupitelstva;
Kontrola zveřejnění informací o konání zasedání
zastupitelstva;

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/

