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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 
 
 
 
 
 
 
 
  

Číslo informačního zpravodaje  Termíny pro publikování  

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. POVINNÉ PLAVÁNÍ I PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

PŘINESE ŘADU ZMĚN 

 
Od začátku září začne platit povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, 
pozmění se práce pedagogicko-psychologických poraden v souvislosti s inkluzí ve školách a učitelé 
by měli být lépe chráněni před šikanou. Nadcházející školní rok, který začne 4. září, s sebou přinese 
řadu novinek a úprav ve stávajících předpisech. Budou se týkat většiny stupňů vzdělávání, od 
mateřských škol až po vyšší odborné školy. 
 
Do školek musí být nově zapsány všechny děti, kterým bude nejpozději 31. srpna pět let. Rodičům, 
kteří dítě do školky každý den vodit nechtějí, umožňuje zákon individuální vzdělávání dítěte doma 
nebo třeba v nějakém dětském klubu. Musí ale své dítě přivést k přezkoušení v termínech, které 
školka určí. 
 
Od září mají nárok na přijetí do mateřské školy také všechny čtyřleté děti. Obce jim musejí zajistit 
místo ve spádové školce podle místa bydliště. Děti s odkladem povinné školní docházky budou mocu 
chodit do přípravné třídy základní školy, tato možnost se od 1. září naopak uzavře dětem, které 
odklad nemají. 
 
Ulehčit by se měla práce školských poradenských zařízení a škol při zajišťování inkluze, tedy 
společného vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných 
dětí. Začne platit novela vyhlášky, která mimo jiné prodlouží lhůtu na vydání zprávy a doporučení od 
poraden ze tří na čtyři měsíce. Poradnám také odpadne povinnost informovat rodiče či školu o 
potřebě nového posouzení vzdělávacích potřeb dítěte v případě uplynutí platnosti předchozího 
posudku. Speciálním školám má vyhláška umožnit, aby otvíraly třídy pro různě handicapované děti. 
 
Plavání bude na prvním stupni povinné 
 
Novela školského zákona nově definuje postavení učitelů a povinnost ředitele zahájit řízení o 
případném vyloučení žáka ze školy, pokud se dopustí opakovaných hrubých fyzických nebo slovních 
útoků. Na proces budou od září dohlížet státní zástupci. 
 
Školáci na prvním stupni základních škol se mohou těšit na výuku plavání, která se stane povinnou 
součástí tělesné výchovy. Žáci budou muset absolvovat alespoň 40 hodin plavání, ředitel školy 
rozhodne, ve kterých ročnících na něj budou chodit. Ministerstvo školství podpoří výuku dotací na 
dopravu k plaveckým bazénům. Výuka plavání byla zatím dobrovolná, už nyní se do ní ale podle 
České školní inspekce zapojovalo přibližně 95 procent základních škol. 
 
Děti, které chodí do školy v zahraničí, už nebudou muset být zároveň přihlášeni v některé škole v ČR. 
Novela školského zákona chce vyjít vstříc zejména lidem, kteří neplánují návrat do ČR. Dosud museli 
kmenové škole v Česku dokládat, že dítě chodí do školy v zahraničí, nově se místo toho budou moci 
obracet přímo na ministerstvo. 
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Zdravotní sestry nebudou potřebovat vysokou školu 
 
Změny se dotknou také středních škol. Maturanti budou na jaře vybírat sloh z češtiny z šesti zadání, 
místo dosavadních deseti. Cizinci i Češi, kteří chodili do školy v zahraničí aspoň čtyři roky v 
předcházejících osmi letech před maturitou, budou moci žádat, aby se jim při zkoušce z češtiny 
upravily podmínky. Dostanou pak víc času a budou moci používat slovníky. Zájemci o maturitní obory, 
kteří získali předchozí vzdělání mimo ČR, také nebudou muset skládat jednotnou přijímací zkoušku z 
češtiny. Stačí, když se jejich znalost jazyka ověří pohovorem. 
 
Zdravotním sestrám, které dosud musely mít vysokou školu, bude nově stačit střední zdravotní škola 
a jeden rok vyššího odborného vzdělávání. Novela zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků 
zavádí i odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny a aplikované behaviorální analýzy, která 
pomáhá lidem s autismem. 
 

 
Ilustrační foto 
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4. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

 

  

Zahájení školního roku 04. 09. 2017  

Podzimní prázdniny 26 – 27. 10. 2017 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018 

Konec prvního pololetí 31. 01. 2018 

Pololetní prázdniny 02. 02. 2018 

Jarní prázdniny 19-23. 02. 2018 

Velikonoční prázdniny 29 – 30. 03. 2018 

Konec školního roku 29. 06. 2018 

Hlavní prázdniny 30. 06. – 31. 08. 2018 

 

 

 
Ilustrační foto 
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5. KALENDÁŘ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍ 

Datum Obec Akce 

1.9.2017 Slavičín Cesta kolem Islandu 

2.9.2017 Kaňovice Hubertova jízda  

3.9.2017 Pozlovice Pozlovský brokový trojboj 

15.9.2017 Pozlovice Písní a tancem 

16.9.2017 Březnice Březnický guláš 2017 + fotbálek starších pánů 

16.9.2017 Kaňovice Ukončení sezony 

16.9.2017 Pozlovice Volejbalový turnaj SK Pozlovice 

28.9.2017 Březnice Svatováclavský koncert - Trnkovjanka 

30.9.2017 Pozlovice Otevřené brány 

30.9.2017 Slavičín Nejsilnější hasič přežije 

14.10.2017 Březnice 120 Výročí založení amater. divadla v obci 

14.10.2017 Doubravy Hodová zábava 

14.10.2017 Kaňovice Císařské hody s průvodem obcí a taneční zábavou 

18.10.2017 Slavičín Zítra to roztočíme, Jaroušku! 

31.10.2017 Hřivínův Újezd Halloweenský průvod 

1.11.2017 Březnice Vodění berana + hodová zábava 

1.11.2017 Březnice Rozsvěcování vánočního stromu 

1.11.2017 Březůvky Tradiční vodění berana 

1.11.2017 Březůvky Hodová zábava 

1.11.2017 Hřivínův Újezd Cestopisná přednáška R. Baziky 

3.11.2017 Pozlovice Setkání seniorů 

3.11.2017 Slavičín Neleň! 2017 

4.11.2017 Kaňovice Lampionový průvod ( 5. ročník ) 

10.11.2017 Březůvky Lampiónový průvod 

11.11.2017 Doubravy Hledání skřítka Zimníčka – lampiony 

11.11.2017 Hřivínův Újezd Svatomartinské hody – Vodění berana, Hodová zábava 

12.11.2017 Hřivínův Újezd Svatomartinské hody – Mše svatá 

12.11.2017 Pozlovice Martinské hody 

25.11.2017 Doubravy Rozsvícení vánočního stromu 

25.11.2017 Kaňovice Vepřové hody 

25.11.2017 Pozlovice 8. Medový den 

26.11.2017 Doubravy Koncert v kapli sv. Vojtěcha 

26.11.2017 Hřivínův Újezd Setkání seniorů 

1.12.2017 Březnice Vánoční besídka 

1.12.2017 Březnice Vánoční jarmark 

1.12.2017 Březnice Výstava  
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1.12.2017 Březůvky Rozsvěcování stromku s příchodem Mikuláše a čerta 

1.12.2017 Březůvky Turnaj ve stolním tenise 

1.12.2017 Hřivínův Újezd Rozsvícení vánočního stromu 

1.12.2017 Pozlovice Rozsvěcování vánočního stromu 

2.12.2017 Kaňovice Rozsvícení vánočního stromku ( 5. ročník ) 

4.12.2017 Březnice Mikulášská nadílka + divadlo 

5.12.2017 Doubravy Mikulášská nadílka 

5.12.2017 Kaňovice Mikuláš 

6.12.2017 Pozlovice Vítání občánků 

16.12.2017 Kaňovice Výroční valná hromada SDH 

17.12.2017 Pozlovice Adventní nebo vánoční koncert 

25.12.2017 Doubravy Živý Betlém 

25.12.2017 Pozlovice Živý Betlém 

26.12.2017 Březnice Štěpánská zábava + bruslení 

26.12.2017 Pozlovice Štěpánský běh a pochod 

27.12.2017 Kaňovice  Živý betlém 

29.12.2017 Březůvky Předsilvestrovská zábava 

29.12.2017 Hřivínův Újezd Bowlingový turnaj 

31.12.2017 Doubravy Silvestr na návsi 

31.12.2017 Kaňovice Silvestrovský hokejový turnaj ( 8. ročník) 

 

 
Ilustrační foto 
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6. HARMONOGRAM VÝZEV 2017/2018 

 
V rámci dotačního monitoringu uvádíme aktuální harmonogram nejzajímavějších výzev v druhé 
polovině roku 2017 a začátku roku 2018:  
 

OPERAČNÍ 
PROGRAM/DOTAČNÍ 

TITUL 
Výzva Termín podání žádosti 

CLLD MAS IROP 

Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání 

Předpoklad 1.9. – 1.10.2017 

Infrastruktura základních škol Předpoklad 1.9. – 1.10.2017 

Infrastruktura středních škol Předpoklad 1.9. – 1.10.2017 

Bezpečnost dopravy Předpoklad 1.9. – 1.10.2017 

Rozvoj sociálních služeb Předpoklad 1.9. – 1.10.2017 

PRV 

Lesní technika 10.10. – 30.10.2017 

Investice do zemědělských podniků 10.10. – 30.10.2017 

Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

10.10. – 30.10.2017 

Lesnická infrastruktura Předpoklad duben/květen 2018 

Zahájení činnosti mladých zemědělců Předpoklad duben/květen 2018 

Investice do nezemědělských činností Předpoklad duben/květen 2018 

Agroturistika Předpoklad duben/květen 2018 

Neproduktivní investice v lesích Předpoklad duben/květen 2018 

OPŽP 

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 15. 9. 2017 

Posílit přirozené funkce krajiny 15. 9. 2017 

Snížit energetickou 
náročnost  veřejných budov 

29. 9. 2017 

Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

01. 12. 2017 

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 31. 3. 2018 

Posílit přirozené funkce krajiny 31. 3. 2018 

Ministerstvo vnitra Dotace pro SDH pro rok 2019 Předpoklad únor/březen 2018 

Ministerstvo 
zemědělství 

Údržba a obnova kulturních a 
venkovských prvků 

Předpoklad únor/březen 2018 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Podpora zapojení dětí do komunitního 
života v obci 

Předpoklad konec roku 2017 

Podpora spolupráce obcí na obnově a 
rozvoji venkova 

Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci 

Podpora obnovy místních komunikací 

Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury 
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CLLD MAS PRV 
Investice do zemědělských podniků Předpoklad přelom roku 2017/2018 

Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

Předpoklad přelom roku 2017/2018 

Zlínský kraj Program na podporu obnovy venkova Předpoklad únor 2018 

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

 
Ilustrační foto 

 

7. PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM NA ÚZEMÍ 

DSO 

V průběhu měsíce srpna zaměstnanci CSS provedli aktualizaci přehledu veřejných služeb 
poskytovaných občanům na území DSO. Aktualizovaný přehled naleznete na webových stránkách 
DSO. 
 

 
Ilustrační foto 
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8. PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ DSO 

 

Název projektu Dotčené obce Termín realizace Rozpočet Cíl projektu 

Na skok do 
zahraničí 

Všechny obce 
DSO 

08 – 11/2017 344 850 Kč Cílem projektu je výměna 
zkušeností v oblasti rozvoje 
venkovských oblastí, a to 
nejen v problematice 
cestovního ruchu, ale také 
v problematice nakládání s 
odpady, komunitního 
přístupu k řízení obce, 
environmentálních 
aspektů, atd. 

Doplnění 
systému 
separace 
odpadů do obcí 
Mikroregionu 
Luhačovské 
Zálesí 

Pozlovice, 
Petrůvka, 
Kaňovice, 
Sehradice, 
Slavičín, Velký 
Ořechov, 
Rudimov, 
Kelníky 

V současné době 
probíhá příprava 
výběrového 
řízení, 
předpokládaná 
dodávka je konec 
roku 2017 

1 598 240 Kč Cílem projektu je rozšíření 
stávajícího systému 
separace a svozu plastů, 
papíru, skla a bioodpadu od 
občanů ze zapojených obcí 
Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí a tím i snížení 
množství odpadu 
ukládaného na skládky jeho 
částečným odklonem ze 
směsného komunálního 
odpadu. 

Kompostujeme 
v Mikroregionu 
Luhačovské 
Zálesí 

Březnice, 
Pozlovice, 
Petrůvka, 
Bohuslavice 
nad Vláří, 
Bohuslavice u 
Zlína, Dolní 
Lhota, 
Doubravy, 
Horní Lhota, 
Hřivínův Újezd, 
Kaňovice, 
Ludkovice, 
Luhačovice, 
Sehradice, 
Slavičín, Velký 
Ořechov 

v červenci 2017 
byla podána 
žádost o dotaci, 
předpoklad 
realizace projektu 
je 1. polovina 
roku 2018 

4 040 795 Kč Cílem projektu je zavedení 
kompostování občanů ze 
zahrad a veřejných ploch 
zapojených obcí 
Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí a tím i snížit množství 
bioodpadu ukládaného na 
skládky jeho 
částečným odklonem ze 
směsného komunálního 
odpadu a zároveň 
eliminovat vznik černých 
skládek. 
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9. 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 

 
 


