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Kus odvedené práce
Vítáme vás u dalšího vydání Informačního zpravodaje CSS a věřím,
že nás už nemusím dlouze představovat. Spolupráce s členskými
obcemi DSO je opravdu výborná, starostové jsou sdílní a vkládají
nám důvěru, kterou ani v nejmenším nechceme zklamat. Začíná
fungovat i propojení s veřejností, pomohli jsme například několika
občanům s orientací v „Kotlíkových dotacích“ z Plzeňského kraje,
které jsou poskytovány na výměny kotlů na tuhá paliva za tepelné
čerpadlo, kotel pouze na biomasu, automatický kotel kombinovaný
na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Podpora bude
75 – 80% způsobilých výdajů. V nových kotlíkových dotacích byly
zrušeny MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ a doložení PRŮKAZU
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, což je velkou výhodou a
žádosti se mohou podávat od podzimu tohoto roku. Dále jsme podali
žádost o podporu z „Mikrograntů“ Plzeňského kraje na uspořádání a
propagaci pěších výletů 4 v 1. Jedná se o 4 různě dlouhé a různě
náročné pochody, které se sejdou v jednom místě. Tím letos budou
Kladruby. Nyní nám asi nejvíce času zabírá pasport křížků na území
DSO. Křížků je tu opravdu mnoho, některé z nich jsou velmi staré a
jejich příběhy jsou fascinující. Ten, který vidíte v tomto úvodníku, stojí
v Lomu u Stříbra a patří pod správu obce Benešovice. První zmínka
o něm je již v 18. století. Žulový kámen je pravidelně otesán a na
jeho čelní straně jsou vyobrazeny dvě sekery na dlouhých
topůrkách, dle pověsti se zde posekali dva bratři ve sporu o lesní
pozemek.
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Bc. Karel Lukeš
předseda, starosta města Stříbra
tel. 374 801 101
e lukes@mustribro.cz
František Trhlík
1. místopředseda,
starosta obce Kostelec
tel. 374 695 274
e ou.kostelec@wo.cz
Václav Uhlíř
2. místopředseda,
starosta obce Erpužice
tel. 374 696 147
e obecerpuzice@centrum.cz
Miroslav Janča
člen, starosta obce Benešovice
tel. 374 693 161
e obec.benesovice@wo.cz
Mgr. Svatava Štěrbová
člen, starostka města Kladruby
374 616 710
e starosta@kladruby.cz

tel.

Centrum společných služeb
Lenka Albertová
Manažer CSS
tel. 777 479 684
e albertova@mustribro.cz
Libuše Zahradníčková, DiS.
Specialista pro rozvoj mikroregionu
tel. 774 499 397
e zahradnickova@mascz.cz

Centra společných služeb šetří čas, je ho tak víc na služby lidem
V říjnu se pracovníci Center společných služeb
mimo jiné podrobněji věnovali obecnému nařízení
o
ochraně
osobních
údajů
(tzv.
GDPR).
Celorepublikového setkání CSS na Vysočině se
zúčastnilo víc než sto dvacet lidí z nejméně
šedesáti dobrovolných svazků obcí z celé České
republiky. Kromě GDPR probrali veřejné zakázky,
komunikaci, elektronizaci, digitalizaci a chytrá
řešení, kvalitu veřejné správy, strategii rozvoje
vzdělávací soustavy, přechod na oběhové
hospodářství v kontextu s odpady a podporu podnikání. Účastnici se shodli, že je třeba
dávat víc prostoru místním lidem, zapojovat je do rozhodování samospráv a dát jim vědět, že
CSS šetří čas, takže je ho víc na služby veřejnosti.
Důvody jednání
Dvoudenní akce měla dva hlavní cíle: 1) odborné školení na GDPR a sedm dalších výše uvedených
oblastí a 2) vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností. Tak, aby se to, co funguje například na
Vysočině, mohlo efektivně zavést třeba v Ústeckém kraji. Jednoduše: aby se dobrá praxe předala
napříč územím. Aby se pracovníci Center společných služeb vzdělávali, vzájemně inspirovali a
získané nové znalosti a jinde ověřené postupy aplikovali v místě, kde působí. Právě společným
odbornějším zajištěním povinností, které musí veřejná správa zvládat, CSS spoří zapojeným obcím,
resp. jejich dobrovolným svazkům, peníze a čas. Mají ho tak víc na služby veřejnosti.
Podpora a motivace
V současné době Centra společných služeb nejvíc pomáhají s legislativou, snižováním
administrativní zátěže, dotacemi, rozvojovými projekty a zadáváním veřejných zakázek.
V budoucnosti by se - jak vyplynulo z diskuse - podpora mohla týkat například elektronizace,
digitalizace, společného účetnictví, společných nákupů apod. Je přitom důležité si uvědomit, že to,
co obce přijmou, v tom také žijí. Motivace místních lidí při rozhodování o věcech veřejných je tedy
ve srovnání s externími firmami či s lidmi z jiných regionů odlišná.

Workshop k odpadům

Vyhodnocení workshopů

Svaz měst a obcí České republiky, www.smocr.cz
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Poutavá školení s Janem Horníkem budou mít pokračování
Při plánování odborných školení pro starosty obcí jsme ani netušili jak moc se spolupráce vydaří.
Naše DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko společně domluvilo školení s lektorem
Janem Horníkem nejprve 7.9. ve Stříbře a 9.11. v Mariánských Lázních, níže připojujeme krátké
tiskové zprávy s fotografiemi. To, že atmosféra byla velmi přátelská dosvětšuje i nabídka pana
Horníka, že třetí školení bude probíhat v Hostinném, kde žije a pracuje.

Školení na témata k činnosti orgánů obcí
V rámci činnosti CSS jsme dne 7.9.2017 v Městském muzeu ve Stříbře uspořádali společné školení
starostů členských obcí DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko. Vybranými tématy byly
Nejčastější nedostatky při výkonu veřejné správy a Vedení úřední desky. Lektorem byl JUDr. Jan
Horník, pracovník Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a současně tajemník města
Hostinné. Z této kombinace povolání vyplývá, že zákonné povinnosti obcí zná jak z pohledu
kontrolora, tak i z praktické stránky. Ke každému tématu se rozvinula bohatá diskuze, ve které si
starostové vzájemně předávaly zkušenosti napříč mikroregiony. Ze strany starostů i jejich úředníků
bylo školení hodnoceno jako velmi zdařilé.
Lenka Albertová, manažer CSS
DSO Stříbrský region

V úvodu prvního setkání uvítal lektora Jana Horníka pan starosta města Stříbra a předseda DSO
Stříbrský region Karel Lukeš a předal mu dárkovou tašku s informačními materiály.
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(13. 11. 2017)

Školení na témata k činnosti orgánů obcí
V rámci činnosti CSS (Centra společných služeb), kterou
Mariánskolázeňsko realizuje, jsme dne 9. 11. 2017 v hotelu
Krakonoš v Mariánských Lázních uspořádali navazující
společné školení starostů členských obcí DSO Stříbrský
region a DSO Mariánskolázeňsko. První společné školení
starostů členských obcí DSO Stríbrský region a DSO
Mariánskolázeňsko jsme započali dne 7. 9. 2017 v Městském
muzeu ve Stříbře. Lektorem v Mariánských Lázních „pro
velký úspěch“ byl JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník města
Hostinné a specialista pro rozvoj regionu v rámci projektu
CSS. Pan Horník seznámil přítomné starosty a referenty obcí
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, zejména v běžné praxi starosty obce, dále
informoval o revoluční novince v zákonu o střetu zájmů a
základech trestněprávní odpovědnosti starostů. Pan Horník
ochotně zodpověděl na všechny dotazy, které byly v rámci
diskuze položeny. Ze strany starostů i jejich úředníků bylo školení stejně jako ve Stříbře hodnoceno
jako velmi zdařilé a pan Horník přišel s nabídkou uskutečnit další společné školení, a to ve městě
Hostinné. Což starostky a starostové přijali s velkým zájmem. Budeme se těšit na další setkání.
Daniela Morávková, specialistka CSS
DSO Mariánskolázeňsko
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