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Předsednictvo
Bc. Karel Lukeš
předseda, starosta města Stříbra
tel. 374 801 101
e lukes@mustribro.cz

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. Pravdou ale je, že se příběh vázaný ke kříži udál někdy ve
středověku, dnes už se potvrdit či vyvrátit nedá.
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1. místopředseda,
starosta obce Kostelec
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Václav Uhlíř
2. místopředseda,
starosta obce Erpužice
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člen, starosta obce Benešovice
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e obec.benesovice@wo.cz
Mgr. Svatava Štěrbová
člen, starostka města Kladruby
tel. 374 616 710
e starosta@kladruby.cz

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

Typické zaměření činností Centra společných služeb je na aktivity, které přispívají především
ke kontrole administrativních povinností členských obcí a poradenstvím s nelehkou agendou
veřejné správy. Některé povinnosti od nich bude moci CSS úplně převzít a tak je administrativně
odlehčit. Kterých agend se bude předání týkat, je zatím otázkou. Předpokládáme, že se bude jednat
o správu PENB (průkaz energetické náročnosti budov), energetických auditů, pojištění majetku
obcí, správní řízení (v těchto případech nejčastěji rušení trvalého pobytu) nebo pasporty pozemních
komunikací aj. Odpověď přinese dotazníkové šetření na sklonku září. V dotazníku sami starostové
uvedou, jaké agendy je zatěžují. Do správy CSS mohou předat především ty, které dělají jedenkrát
do roka a musí se s mini znovu a znovu seznamovat. Odpovědi budou důležité, protože budou
základem pro přípravu legislativních návrhů atd.

Pro členské obce připravujeme školení s lektorem JUDr. Janem Horníkem na 7. září, které se bude
zabývat tématy Systém fungování veřejné správy, Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné
působnosti obce, Zákon č. 106/1999 Sb. v běžné praxi starosty obce, Rozsah povinně
zveřejňovaných informací a co vše má občan právo najít na webu, Trestněprávní odpovědnost
starostů. Po rozsáhlém školení proběhne prohlídka Královské štoly hornického skanzenu.

aneb Svatováclavský vejšlap, Kladrubská desítka, Kostelecká míle a Hněvnické putování po staré
zemské cestě, který se koná ve čtvrtek 28. 9. 2017. Cíl je v letošním 18. ročníku v Kladrubech na
náměstí, kde bude od 13 hod. zajištěno občerstvení a hudba. Doprava zpět je všem účastníkům
zajištěna. Těšíme se na vás.

V polovině srpna se konala další společná
pracovní schůzka tzv. západní skupiny našeho
projektu, které jsou členy kolegové z Ašska,
Sokolovska, Mariánskolázeňska, Kdyňska a my.
Schůzku svolal mikroregion Mariánskolázeňsko.
Přijel i náš koordinátor Ing. Bc. Robert Zeman,
který se s námi podělil o novinky z jednání na SMO
ČR v Praze. Mezi nejaktuálnější patří připravované
celorepublikové setkání pracovníků CSS a
vyhodnocení činnosti projektu po ročním období s
návazností na kontroly obcí ze strany Ministerstva
vnitra na dodržování legislativy. Výsledky budou
podkladem pro jednání o dalším vývoji tohoto
programu. Jako bonus pro nás pořádající kolegové připravili prohlídku kláštera premonstrátů Teplá,
při které jsme byli svědky promyšlené a povedené rekonstrukce celého objektu.
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Jedním z cílů projektu Centra společných služeb (dále jen CSS) je zkvalitnění a
zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné,
příp. přenesené působnosti. Po necelém roce fungování CSS jsme se rozhodli ověřit, jak se
cíl daří naplňovat a pokusili se kvantifikovat dosavadní přínosy profesionalizace činnosti
DSO.
Záběr CSS je poměrně široký. Zaměstnanci pomáhají starostům např. s přípravou
veřejných zakázek, poskytují právní servis a další poradenství zejména v samostatné
působnosti, podílejí se na rozvoji mikroregionu, pořádají pro starosty vzdělávací aktivity,
zajišťují společné nákupy, pomáhají se získáváním dotací a mnoho dalšího. Ve všech
těchto oblastech jsme se pokusili vyčíslit finanční přínos činnosti CSS. A jak to dopadlo?
CSS dokázali starostům ve vybraných agendách ušetřit více než 12 mil. Kč a to jen část,
kterou se podařilo vyčíslit.
Úspory nemusejí být jen finanční. CSS šetří drahocenný čas starostů zvláště při zajištění
odborného servisu, což např. starostové DSO Severo-Lanškrounska považují za největší
přínos. Odborný servis CSS tam využívají především dvě nejmenší obce svazku
Čenkovice a Petrovice, kterým jen v této agendě ušetřili zaměstnanci CSS téměř 150 hodin
práce. Bez podpory CSS by museli daleko více času věnovat agendám, které nejsou na
malých obcích tolik frekventované. Ušetřený čas pak mohou starostové využít pro potřeby
dalšího rozvoje obce.
Velké finanční úspory CSS přináší v oblasti společných postupů – nákupů zboží a služeb.
Příkladem je DSO Morkovsko, které díky zajištění společného svozu odpadu ušetřilo obcím
téměř 500 tisíc Kč. DSO Ždánický les a Politaví v roli koordinátora přípravy projektu na
rozšíření protipovodňového systému sehrál významnou roli, především v iniciační fázi
projektu, kdy pracovníci kanceláře soustředili specifické požadavky jednotlivých obcí a
zpracovali společné zadání projektu. Díky této práci pak 6 obcí společně ušetřilo více než
200 tisíc Kč proti tomu, kdyby si daný projekt zpracovávaly individuálně.
Výhodné může být také využívání individuálních schopností a znalostí zaměstnanců CSS
pro obce. Příkladem je manažer CSS Horní Labe, který vytvořil profesionální propagační
fotografie členských obcí a nabídl je k dispozici obcím, které tak získaly profesionální
portfolio fotografií. Starostům tak využitím svého koníčku ušetřil bezmála 8 tis. Kč.
CSS pomáhají starostům také s přípravou smluv. V DSO Konicko nyní stačí požadavky na
přípravu dokumentů poslat na mail CSS, a odpovědná osoba se začne požadavkem
zabývat. Starostové tak právní podporu řeší pouze na jednom místě a odborníci na CSS
vyhodnotí, zda požadavek zvládnou vyřešit ve vlastní režii nebo bude nutné oslovit
externího specialistu. Za sledované období takto starostům ušetřili nejen čas, ale i téměř
100 tis. Kč.
www.smocr.cz
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POCHOD 4 v 1,
aneb Svatováclavský vejšlap, Kladrubská desítka, Kostelecká míle a Hněvnické
putování po staré zemské cestě, se koná ve čtvrtek 28. 9. 2017, cíl je v Kladrubech
na náměstí, kde bude od 13 hod. zajištěno občerstvení a hudba. Doprava zpět je
všem účastníkům zajištěna. Těšíme se na vás.

STŘÍBRO
8 km/ 2,5 hod.

Start v 10°°na náměstí

HNĚVNICE
13 km/ 4 hod.
KLADRUBY
7 km/ 2 hod.

Start v 9°°na návsi

Start v 10°°na náměstí

8 km/ 2,5 hod.

KOSTELEC Start v 10°° u kostela

