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Úvodní setkání starost ů

Mikroregionu Voticko
CSS

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

Votice, 21. září 2016

Rámcový program setkání

• Prezence účastníků
• Představení projektu CSS 

– předmět projektu CSS, cíle, indikátory
• Vlastní vize fungování CSS
• Představení zaměstnanců + kontaktní údaje
• Představa o hlavní činnosti CSS
• Způsob fungování CSS
• Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování
• Členská schůze mikroregionu Voticko
• Závěr

Představení projektu CSS
� Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných 
služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je 
další aktivitou Svazu měst a obcí. 

� Navazuje na projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od 
května 2013 do listopadu 2015.

� Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz center 
společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). 
Zapojit se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, 
jejich orgány a jimi zřízené organizace, cílovou skupinou je 
také veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných 
služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.

� Na Členské schůzi Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
dne 22. června 2016 bylo odsouhlaseno přistoupení Mikroregionu 
Voticko k projektu CSS - centra společných služeb. 

� V rámci něj CSS budou poskytovány služby v oblasti veřejné správy 
s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené 
působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb 
občanům. V rámci projektu bude možnost přenosu a výkonu, 
některých kompetencí v oblasti  veřejné správy na DSO.

� Realizace na základě smlouvy o vzájemné spolupráci
1. 7. 2016 – 30.6. 2019 (2,00 úvazky) 
+ 1 rok udržitelnost projektu (1,00 úvazku)

� Zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a  
poskytování a rozvoj veřejných služeb v území 
pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých 
obcí sdružených do DSO 

� Předpoklad zapojení 86 DSO v rámci celé ČR

Strategický cíl projektu Cíle projektu
� Zkvalitnění a rozšíření služeb (samostatná i přenesená 

působnost) poskytovaných občanům zapojených obcí
� Zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů 

k poskytovaným veřejným službám
� Zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných 

veřejných službách (Zpravodaj)
� Zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných 

služeb pro občany
� Přenos znalostí a zkušeností
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Indikátory
� Hodnocení dosahování cílů projektu

� Počet aktivit 
� Podíl odborného poradenství
� Počet Center společných služeb

� Efektivita fungování CSS
� Spolupráce v regionu
� Návštěvnost webových stránek
� Náklady na zaměstnance CSS na 1 000 obyvatel

Pravidelné výstupy projektu
A) Aktivity 

Za aktivitu považujeme takovou činnost, která 
vede k cílům projektu CSS a je ukončena 
konkrétním výstupem.

(monitoring dotačních titulů, příprava vzorových 
dokumentů, příprava projektu, zpracování 
zpravodaje..)

Měsíčně musí CSS zpracovat 50 aktivit.
(1 aktivita - 1 zaměstnanec - 1 den)

B) Pravidelná setkání starostů

• Jednou z povinností CSS je uskutečnit pravidelná 
setkání starostů členských obcí v rámci DSO

• Minimální účast 50 % starostů členských obcí DSO
• Příští setkání starostů - listopad/prosinec 2016
• Setkání starostů min. 2 x ročně

C) Sebehodnotící zpráva
• Každý měsíc

D) Informační zpravodaj

Jedním z cílů projektu CSS je zlepšení 
informovanosti občanů o poskytovaných 
veřejných službách.

Zpravodaj dále musí obsahovat:
� Informace o aktivitách DSO
� Informace o činnosti CSS

Publikování zpravodaje: 
� Tisk
� Rozesílání e-mailem
� Prezentace na webových stránkách

Frekvence - 2x ročně
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Pravidelné výstupy projektu
� Webové stránky
DSO na svých webových stránkách bude uvádět základní informace 
o projektu CSS včetně povinné publicity, informace o všech veřejných 
službách poskytovaných na území členských obcí DSO

Pravidelné výstupy projektu

� Projekty meziobecní spolupráce:

CSS má za úkol realizovat dílčí projekty meziobecní spolupráce, které 
naplňují cíle projektu CSS a rovněž aktuální strategii rozvoje území 
mikroregionu

Charakteristika projektu:
� přináší změny nebo inovace
� je dočasný (má začátek i konec)
� je tvořen několika aktivitami
� má jeden nebo více výstupů
� projekt může být financován z vlastních zdrojů či dotací

Školství, sociální péče, odpadové hospodářství, cestovní ruch, doprava, ŽP

� Zásobník projektů + akční plán

Zásobník projektů je přehled plánovaných projektů, ze 
kterých je možné sestavit akční plán na daný rok.

Každý měsíc dochází k aktualizaci projektů.

Do 30. 5. 2019 musí zaměstnanci CSS realizovat 
minimálně 5 projektů.

CSS je povinné do 30. 9. 2016 zpracovat zásobník 
projektů (10) meziobecní spolupráce.

Školení zam ěstnanc ů CSS
28. – 29. 7. 2016 vstupní školení Praha

Zaměstnanci CSS – zajímavosti

� Počet DSO = 80 (zaslalo CV)
� Celkem zaměstnanců = 176

� Manažeři = 78
� Specialisté = 98

� Nejmladší zaměstnanec = nar. 1995
� Nejstarší zaměstnanec = nar. 1948

� Průměrný věk = 40,2 

Vlastní vize fungování CSS

� pomoc zejména malým obcím ve zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné 
správy a veřejných služeb

� podávání informací o vypsaných výzvách a sledování možností čerpání pro 
jednotlivé obce a občany

� pomoc při podávání žádostí o dotace 
� pomoc p ři zajiš ťování právních služeb pro obce (právní tým SMO)
� agenda zakázek malého rozsahu
� podlimitní a zjednodušená výběrová řízení (příprava podkladů, výběr 

nejvhodnější firmy na zhotovení VŘ, zpracování výsledků VŘ) ???

� naplňování Strategie rozvoje území DSO
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Představení zam ěstnanc ů CSS

� Lucie Krubnerová                  
E-mail: krubnerova@mikroregionvoticko.cz
Tel.       604 451 815

� Olga Marvanová (Vinšová) 
(Specialista pro rozvoj mikroregionu do 30. 9. 2016)

E-mail: vinsova@mikroregionvoticko.cz
Tel.       777 930 160

� Eliška Melicharová    
(Specialista pro rozvoj mikroregionu od 1. 10. 2016)

E-mail: melicharova@mikroregionvoticko.cz
Tel. 739 622 776

Kontaktní údaje
� Adresa

Mikroregion Voticko, dobrovolný svazek obcí
Komenského nám. 700
259 01 Votice

� Internetové stránky - http://www.mikroregionvoticko.cz/

� Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 15:00 hod.
Úterý:     8:00 – 15:00 hod.
Středa:   8:00 – 15:00 hod.
Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod. 
Pátek:    8:00 - 15:00 hod.

(konzultace lze uskute čnit po p ředchozí domluv ě i mimo ú řední hodiny ☺)

Návrh možných činností CSS
� příprava obecně závazných vyhlášek, příprava právních dokumentů, 
� vzory nájemních nebo kupních smluv, 
� zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, 
� zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy, Eko-kom
� zajištění právních služeb pro obce, 
� zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, 
� příprava, řízení a administrace projektů obcí, mikroregionu
� monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, 
� příprava webových stránek DSO, příprava informačního zpravodaje pro občany, 
� propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS
� odborná konzultace k veřejným zakázkám, zpracování vzorových dokumentů 
� spolupráce při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky
� společné nákupy energií nebo jiných položek
� prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí 

(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.)
� zajištění zpracování strategie rozvoje obce, územního plánu obce
� odborné poradenství a spolupráce při sestavení rozpočtu obce
� odborné poradenství v oblasti daní
� konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor

Strategie rozvoje území DSO 
a jejich napl ňování

� Na základě projektu meziobecní spolupráce, do 
kterého byl Mikroregion zapojen v letech 2013-2015, 
vznikl akční plán projektů

� Centrum společných služeb se bude snažit pomáhat 
při realizaci projektů z tohoto akčního plánu, a to 
průběžně podle vypisovaných výzev a finančních 
možností investorů

DĚKUJEME
ZA POZORNOST 

A 
TĚŠÍME SE 

NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI!


