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1. ÚVOD 

 
Jedním z cílů projektu Center společných 
služeb je zlepšení informovanosti občanů 
o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho 
naplnění Mikroregion Luhačovské Zálesí 
povinně vydává informační zpravodaj.  
 
Přehled všech veřejných služeb poskytovaných 
občanům na území DSO je zveřejněn a 
pravidelně aktualizován na webových 
stránkách DSO 
http://www.luhacovskezalesi.cz/mikroregion/  

 
Zpravodaj bude vždy elektronicky vyvěšen na 
webu DSO a elektronicky bude zaslán na 
mailové adresy obcí, které popř. můžou 
zpravodaj vyvěsit na obecních stránkách. 

 
 

Termíny publikování informačního zpravodaje 
 
 
 
 
 
 
 
s  

Číslo informačního zpravodaje  Termíny pro publikování  

Číslo 02 | 2017  Nejpozději 30. 4. 2017  

Číslo 03 | 2017  Nejpozději 31. 10. 2017  

Číslo 04 | 2018  Nejpozději 30. 4. 2018  

Číslo 05 | 2018  Nejpozději 31. 10. 2018  

Číslo 06 | 2019  Nejpozději 30. 4. 2019  

http://www.luhacovskezalesi.cz/mikroregion/
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI 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 aktivitou Svazu měst 
a obcí ČR a jako takový je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci 
Dobrovolných svazků obcí (DSO). 
 
Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a 
rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do 
dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích. 
 
CSS poskytují potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) 
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např.  

- v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství,  
- organizačních a ekonomických agend,  
- finančně-rozvojového managementu,  
- poskytování informačního servisu apod.  

 
CSS poskytují obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy 
(přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu 
jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.  
 
CSS mohou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:  

 přípravu obecně závazných vyhlášek,  

 přípravu právních dokumentů,  

 přípravu vzorů nájemních nebo 
kupních smluv,  

 zajištění odborných konzultací 
k aktuálním novinkám v legislativě,  

 přípravu pravidelných hlášení pro 
orgány státní správy,  

 zajištění právních služeb pro obce,  

 zajištění vzdělání v požadovaných 
oblastech veřejné správy,  

 přípravu, řízení a administraci 
projektů obcí,  

 přípravu, řízení a administraci 
projektů mikroregionu,  

 monitoring dotačních titulů,  

 projektové poradenství obcí,  

 přípravu a pravidelné aktualizace 
webových stránek DSO,  

 odborné konzultace k veřejným 
zakázkám,  

 zpracování vzorových dokumentů 
k veřejným zakázkám,  

 spolupráci při zadání veřejné zakázky 
včetně účasti v komisi pro výběr 
zakázky,  

 organizaci společných nákupů energií 
nebo jiných komodit,  

 prosazování společných zájmů např. 
při vyjednávání s dodavateli služeb 
obcí (odpady, elektřina, plyn, 
telekomunikace apod.),  

 spolupráci při zajištění zpracování 
strategie rozvoje obce,  

 konzultace se stavebními odborníky,  

 sdílený stavební dozor investora,  

 poradenství v oblasti přenesené 
působnosti obcí.  
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3. HARMONOGRAM VÝZEV 2017 

 
V rámci dotačního monitoringu uvádíme aktuální harmonogram nejzajímavějších výzev v roce 2017:  
 

OPERAČNÍ 
PROGRAM 

Výzva 
Termín podání 

žádosti 

IROP 

Cyklodoprava II.  1.4. – 1.9.2017 

Sociální bydlení II.  1.5. – 1.9.2017 

Polyfunkční komunitní centra II. 1.5. – 1.10.2017 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.  1.5. – 1.10.2017 

PRV 

Neproduktivní investice v lesích 4.4. – 24.4.2017 

Lesní infrastruktura 1.10. – 15.10.2017 

Lesní technika 1.10. – 15.10.2017 

OPŽP 

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Deadline 30.3.2017 

Posílit přirozené funkce krajiny Deadline 30.3.2017 

Odpadové hospodářství  Deadline 30.11.2017 

Ministerstvo 
vnitra 

Dotace pro SDH 2017 Únor–duben 2017 

Ministerstvo 
zemědělství 

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova Leden–březen 2017 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

Podpora zapojení dětí do komunitního života v obci 

Deadline 31.12.2017 
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

Obnova drobných sakrálních památek 

Podpora obnovy místních komunikací 

 
V případě zájmu o bližší informace k uvedeným výzvám, popřípadě k dalším projektovým záměrům, 
se obraťte na zaměstnance CSS na níže uvedených kontaktech. 
 
 

4. KONTAKTY 

 

Manažer CSS Bc. Zuzana Valášková 773 230 365 valaskova@luhacovskezalesi.cz 

Specialista pro 
rozvoj mikroregionu 

Bc. Alena Cigošová 773 230 335 cigosova@luhacovskezalesi.cz 

 
 


