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-------------------------------------------------------------------ANALÝZA PŘÍNOSŮ CSS - vyhodnocení agendy
„Rozvojové aktivity“
Cílem této zprávy je analýza toho, jakým způsobem společné rozvojové aktivity Mikroregionu
Voticka napomáhají výkonu funkce starostů jednotlivých členských obcí DSO.

1. Popis původního stavu řešené agendy
Mikroregion Voticko (18. 1. 2000 – 30. 10. 2015 Mikroregion Džbány) zaměstnával jednoho
zaměstnance - poradce / pečovavatele svazku za přispění dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Manažer zajišťoval veškeré funkce spojené s fungováním svazku – zejména odborné poradenství,
dotační management, realizace aktivit na základě požadavků členských obcí, organizace schůzí apod.
V rámci jednoho pracovního úvazku nebylo možné realizovat společné projekty – rozvojové aktivity.
V letech 2013 - 2015 došlo díky realizaci projektu Meziobecní spolupráce k navýšení počtu úvazků
svazku na realizaci projektu a zpracování strategie území v oblasti sociální, školství, odpadů a
volitelného tématu cestovní ruch (koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a
strategie, asistent).
V současné době je mikroregion schopen díky vybíraným ročním příspěvkům financovat jedno
pracovní místo na celý úvazek z vlastních zdrojů nezávisle na dotačních prostředcích. Členské
příspěvky jsou vybírány ve výši 40 Kč ročně / obyvatele (dle statistiky ČSÚ k danému roku).

2. Popis aktuálního stavu
Díky zapojení mikroregionu do projektu Center CSS Svazu měst a obcí došlo k personálnímu posílení
kanceláře mikroregionu o 2 úvazky. Toto rozšíření úvazků umožnilo rozšíření aktivit svazku zejména
v oblasti odborného poradenství, přípravy a realizace společných projektů, jejich koordinaci a
výkonnou část agendy.
V současné době kancelář mikroregionu Voticko realizuje v různém stupni propracovanosti
následující společné projekty:
a)
b)
c)
d)
e)

Sociální fond ORP Votice
Dopravní obslužnost regionu
Využití opuštěného drážního tělesa v úseku Mezno – Olbramovice (Bystřice)
Studie krajiny ORP Votice, studie veřejných prostranství obcí mikroregionu Voticka
Spolupráce s MAS a turistickými destinacemi
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3. Analýza původního a aktuálního stavu
Původní stav
Vzhledem k omezeným personálním zdrojům nebylo možné společné projekty mikroregionu
realizovat vůbec, nebo pouze v omezené míře. Částečně tyto aktivity byly realizovány pouze
prostřednictvím aktivních starostů.

Aktuální stav 1. 7. 2016 – 28. 2. 2017
a) Sociální fond ORP Votice
Financování systému sociálních služeb od roku 2017 na území ORP řeší tzv. Sociální fond
Voticka. Jeho podstatou je participace jednotlivých obcí na financování činnosti poskytovatelů
sociálních služeb. V rámci administrativy kanceláře Mikroregionu Voticko byla ve spolupráci
s úředníky sociálního odboru MěÚ Votice stanovena tzv. minimální síť sociálních služeb, do
které byli zařazeni certifikovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří dlouhodobě na území
mikroregionu působí. Dále byly vykalkulovány náklady na tyto činnosti a byla podle daného
klíče rozpočítána finanční účast jednotlivých obcí. O poskytnutí příspěvků rozhoduje
Zastupitelstvo Města Votice na základě návrhu členů výběrové komise, která je složená
z členů Rady Mikroregionu Voticko, lokálního síťaře sociálních služeb ORP a vedoucí
sociálního odboru MěÚ Votice.
Agenda zaměstnanců mikroregionu (CSS):
- jednání se starosty, zastupitelstvy obcí, poskytovateli registrovaných služeb a sociálním
odborem MěÚ Votice
- sběr žádostí o příspěvky a jejich vyhodnocování, do dalšího období vedení, správa,
kontrola fondu, vyúčtování
- měsíční rozsah: 20 hodin (činnost je intenzivní od prosince do března, kdy se podávají
žádosti o příspěvek a probíhá jejich hodnocení)
b) Dopravní obslužnost regionu
Tento projekt koordinují starosta města Votice Jiří Slavík v rámci své funkce místopředsedy
dobrovolného svazku obcí pro zajištění veřejné dopravy BENE- BUS a předseda
Mikroregionu Voticko V. Liška při jednáních s odborem dopravy Středočeského kraje a
dopravci. Cílem je revidovat a optimalizovat dopravní obslužnost Voticka v návaznosti na
potřeby občanů při dopravě do zaměstnání, do škol a za zdravotnickými, sociálními i jinými
službami. Dále je nutné obce regionu připravit na integraci dopravy Středočeského kraje a
Prahy v roce 2018 a zajistit provázanost veřejné autobusové a vlakové dopravy, která se stává
nejžádanější variantou dojížďky do hlavního města.
Agenda zaměstnanců mikroregionu (CSS):
- příprava podkladů pro jednotlivá jednání, sběru dat z území, tj. požadavky obcí a občanů na
zavedení nových spojů a zajištění jejich návaznosti, prezentace výsledků jednání v území
(tiskové zprávy, informační letáčky nových linek a spojů, webová prezentace, facebook).
- měsíční rozsah: 20 hodin
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c) Využití opuštěného drážního tělesa v úseku Mezno – Olbramovice (Bystřice)
Společný projekt Mikroregionu Voticko a Města Bystřice chce využít potenciálu v současnosti
či v blízké budoucnosti opuštěné železniční trati Praha – Č. Budějovice pro rozvoj nabídky
cestovního ruchu i pro výstavbu nové občanské vybavenosti dotčených obcí.
Způsoby využití opuštěné trati:
 Cyklostezka Mezno - Bystřice
 Muzeum dráhy Fr. Josefa a turistická drezína ve Střezimíři
 Nový střed obce Heřmaničky s občanskou vybaveností
 Nová zástavba a související infrastruktura obce Ješetice
 Parkovací plochy a související infrastruktura u nádraží Votice a Olbramovice
Agenda zaměstnanců mikroregionu (CSS):
- administrace Studie proveditelnosti cyklostezky Votice – Bystřice, tj. kompletní realizace
výběrového řízení, jednání s uchazeči, zpracování mapových podkladů pro předkládaný
záměr, konzultace se zpracovateli studie, účast na místních šetřeních, příprava dokumentů
k oslovení majitelů dotčených pozemků a jejich distribuce
- organizace setkání s ministrem dopravy D. Ťokem a poslankyní PČR I. Dobešovou a
korespondence s jejich kancelářemi
- jednání se zástupci odboru prodeje majetku SŽDC včetně přípravy podkladů na jednání a
korespondence
- jednání se zástupci odboru prodeje majetku ČD a.s. včetně přípravy podkladů na jednání a
korespondence
- měsíční rozsah: 30 hodin
d) Studie krajiny ORP Votice, studie veřejných prostranství mikroregionu Voticka
Společná řešení nacházejí obce Mikroregionu Voticko také v pojetí tvorby, obnovy a údržby
krajiny a v plánování obnovy svým charakterem spíše venkovských veřejným prostranstvím –
návsí, náměstí, volnočasových areálů a rozvojových ploch.
Díky tomu v roce 2017 vzniká společně Studie krajiny ORP Votice i Studie veřejných
prostranství obcí mikroregionu.
Agenda zaměstnanců mikroregionu (CSS):
- jednání se starosty obcí a úředníky odboru územního plánování MěÚ Votice
- administrace výběrových řízení na vytvoření Studie krajiny ORP Votice a konzultace a
návrh hodnotících kritérií šesti dílčích podlimitních řízení na zhotovitele Studií veřejných
prostranství ORP Votice
- zpracování žádostí o podporu obou projektů z IROP
- měsíční rozsah: 30 hodin
e) Spolupráce s MAS a turistickými destinacemi
15 obcí Mikroregionu Voticko je rozděleno do území dvou Místních akčních skupin (MAS
Posázaví a MAS Krajina srdce) a dvou turistických destinací (Kraj blanických rytířů a
Toulava). Jedním z úkolů kanceláře mikroregionu je zprostředkování informací z těchto
organizací do území a místní koordinace jimi vytvářených aktivit. Cílem je společná
prezentace území a možnost se aktivně podílet na rozvoji širšího regionu a jeho vazeb.
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Agenda zaměstnanců mikroregionu (CSS):
- účast na jednání MAS Posázaví – Programový výbor, Výkonný výbor
- účast na jednání Geoparku Kraj blanických rytířů – pracovní skupina Cestovní ruch,
setkání partnerů, certifikační komise regionální značky KBR
- zastupování zájmů obcí, časová úspora – jednání se účastní pracovník mikroregionu, který
zastupuje x starostů z území
- měsíční rozsah: 16 hodin
4. Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě
Jednotlivé společné projekty (rozvojové aktivity) se realizují díky snížení administrativní a
časové zátěže pro členské obce regionu – resp. jejich statutárních zástupců. Kancelář CSS
zajišťuje spojenou administrativu, účastní se jednání, zastupuje starosty a na základě
rozhodnutí členské schůze a Rady mikroregionu provádí konkrétní kroky k naplňování
cílů jednotlivých projektů. Průměrně se jedná o rozsah 116 hodin měsíčně. Celkem tedy
starostům regionu fungování kanceláře CSS šetří měsíčně 1 338 hodin práce, kterou
mohou věnovat jiné agendě. Tj. v rámci jedné členské obce se průměrně jedná o časovou
úsporu téměř 90 hodin měsíčně.
Bez podpory kanceláře mikroregionu by nebylo možné společné projekty v takovémto rozsahu
realizovat, neboť starostové jednotlivých obcí nemají pro tyto aktivity v rámci běžné činnosti
dostatečnou časovou kapacitu. Realizace společných projektů stejně tak jako pravidelné
setkávání starostů členských obcí a sdílení zkušeností napomáhá rozvoji celého regionu a
realizaci projektů, které jsou smysluplné, vzájemně navazující a v regionu poptávané.
Průměrný časový rozsah řešené
Společný projekt

agendy kanceláří CSS (hodiny) /
měsíc

Sociální fond ORP
Votice (a)

20

Dopravní obslužnost
regionu (b)

20

Časová úspora v rámci regionu celkem za zapojené
obce Mikroregionu Voticko

Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce regionu 300
hodin (15 obcí * 20 hodin)
Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce regionu 300
hodin (15 obcí * 20 hodin)
Agendu řeší kancelář CSS prioritně pro obce ležící na

Využití opuštěného
drážního tělesa v úseku
Mezno – Bystřice (c)

železniční trati

30

180 hodin (6 obcí x 30 hodin)
Kancelář CSS se podílí na zpracování a administraci

Studie krajiny ORP
Votice,
studie veřejných
prostranství obcí

projektů(zapojeny všechny obce regionu – celkem
15v případě studie krajiny ORP, v případě veřejných

30

prostranství zapojeno 12 obcí regionu)

mikroregionu Voticka
(d)
Spolupráce s MAS a
turistickými destinacemi
(e)

450 hodin (15 obcí x 30 hodin)
Agendu řeší kancelář CSS za všechny obce regionu

16
(průměrně 4 hodiny á MAS Posázaví,

108 hodin (9 obcí x 4 hodiny na MAS Posázaví + 5 obcí
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MAS Krajina srdce, turistická

* 4 hodiny MAS Krajina srdce + 6 obcí * 4 hodiny

destinace Toulava, turistická

Toulava + 7 obcí x 4 hodiny KBR)

destinace Kraj blanických rytířů
(KBR))
Celkem

116 hodin

1 338 hodin
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