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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
CENTRA SPOLEČNÝCH
SLUŽEB
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka
Jedním z cílů Centra společných služeb
(CSS) je vytváření a udržení společné nebo
společně sdílené administrativní kapacity obcí,
spočívající v poskytování potřebných a
požadovaných
služeb
a
zlepšení
informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách. Centrum společných
služeb pracuje aktivně pro obce dobrovolného
svazku obcí Horažďovicko od listopadu 2015.

Jaké společné projekty ve svazku obcí řeší
Centrum společných služeb aktuálně?
Od května 2018 poskytujeme 14-ti
obcím našeho ORP službu pověřence GDPR.
Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém
území EU, který hájí práva jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a
osobními údaji. Kontakt na pověřence pro
jakékoliv dotazy z této problematiky najdete na
stránkách DSO.
V červnu 2018 jsme podali za DSO
žádost o dotaci k projektu „Atraktivní region“,
jehož cílem byla aktualizace strategií členských
obcí a také pořízení elektronických desek.
Projekt s rozpočtem 7.264.752,- Kč byl

doporučen k financování, ale nedostal se mezi
podpořené.
Nástroje moderní komunikace mezi
úřady a občany a rychlé zjišťování všech
podstatných informací je velmi důležité.
Občané potřebují mít ověřené informace o
úřadech,
kulturních,
společenských
a
sportovních akcích na jednom místě. Je
potřebné
mít
dostupné
informace
z jednotlivých obcí, celého regionu, službách,
dopravě a pomoci v případě potřeby. Proto se
valná hromada DSO rozhodla připravit nový
projekt „Atraktivní region“ pro občany DSO
Horažďovicko a návštěvníky regionu formou
pořízení mobilní aplikace, kterou bude moci
využít každý s chytrým telefonem. V současné
době už probíhá konzultace systémů a výběr
potenciálních dodavatelů. Tak moderní
komunikační nástroj pro celý region je v rámci
ČR zcela výjimečný a nabídne jeho uživatelům
nečekané možnosti. Jeho pořízení svazkem
obcí je zároveň nejvýhodnější způsob, protože
žádná z obcí by si samostatně systém zřejmě
nepořídila.
Od ledna 2018 se opět rozběhl projekt
„Třídím pro Horažďovicko“. V těchto zimních
měsících je projekt určen pro MŠ ORP

Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice www.dsohohorazdovicko.cz
Kontakt: manažer CSS tel.: 606910913, horazdovicko@seznam.cz;
specialista pro rozvoj mikroregionu: tel.: 606910913, mail: horazdovickocss@seznam.cz,

Horažďovicko.
Tento
projekt
financuje
dobrovolný svazek obcí a jako vzdělávací
program je zaměřen na environmentální
vzdělávání. Program bude zaměřen na
zpracování odpadních materiálů a jejich
přetvoření na nový výrobek. Program je velmi
oblíbený a zaujal i EKOKOM, který ho podpořil
dárky pro děti, které se projektu účastní.

V rámci samostatného projektu je od
září 2018 připraven CSS výukový program
„Pokročilé technologie v regionu“. 3D
tiskárna byla prozatím poskytnuta na 2. stupeň
ZŠ Komenského pro seznámení s technologií
a vlastní práci. Výsledem tohoto projektu bylo
pořízení vlastní 3D tiskárny pro výuku.
Očekáváme i zájem z ostatních škol.
Projekt „Logistická síť pro svoz
biologicky rozložitelných odpadů v ORP
Horažďovice“ je zaměřen na pořízení
velkoobjemových kontejnerů pro obce DSO
Horažďovicko. Pořízení velkoobjemových
kontejnerů je pro obce touto cestou velmi
výhodné, schválením podaného projektu je
možné získat dotaci až 85 % z ceny jejich
pořízení. Téměř každá obec musí problematiku
likvidace biologicky rozložitelných odpadů řešit
a velkoobjemové kontejnery jsou efektivním
nástrojem. Projekt bude podán do konce února
2019.

Projekt, který se podařilo po dvou letech
přípravy zrealizovat do úspěšného konce, bylo
pořízení nového užitkového automobilu pro
službu „Pojízdná prodejna“. Jde o zcela nový
užitkový automobil vybavený nezbytným
zařízením včetně chladícího a mrazícího boxu.
V současné době obsluhuje pojízdná prodejna
27
zastávek.
Jednalo
se
o
jeden
z nejnáročnějších
projektů
dobrovolného
svazku obcí, kdy se do vlastnictví pořídil
majetek v hodnotě 1.250.000,- Kč.
Projekt „Sběrný dvůr“. I když se
v posledním období potvrdil zájem většiny
členů dobrovolného svazku obcí na využívání
sběrného dvora v Horažďovicích, 16 obcí ze 17
s realizací projektu bude muset s ohledem na
přípravu projektu ze strany města Horažďovice
ještě počkat. Proto se zástupci obcí z podnětu
několika členských obcí, které odpadové
hospodářství berou velmi vážně, rozhodli
zpracovat si kompletní studii nakládání
s odpady v celém DSO Horažďovicko. Studie
byla poptána, zadána a v současné době běží
její příprava. Zpracováním studie byl pověřen
renovovaný spolek Arnika z.s.. Výsledkem
studie má být zmapování všech toků odpadů
v rámci obcí DSO Horažďovicko a stanovení
nejvýhodnějších způsobů nakládání s odpady
pro jednotlivé obce a občany s ohledem na
nejbližší budoucnost.
Projekt „Regionální učebnice“, s
kterou se budeme snažit zvýšit povědomí o
vlastním regionu se chýlí ke konci. K publikaci
jsou připraveny veškeré fotografické a textové
materiály a připravují se podklady k tisku.
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Projekt „Stezka pro pěší a cyklisty
Horažďovice – Velké Hydčice – Dokončení
Otavské
cyklostezky“.
Pokračuje
v
projednávání s majiteli dotčených pozemků
v katastrech jednotlivých obcí.
Co se pokusíme ještě v letošním roce
stihnout?
Zkoušíme zjistit zájem o projekt pro
seniory „SOS náramky“, které by mohli zajistit
seniorům bezpečné přivolání pomoci v případě
potřeby.
Další velkou výzvou v regionu by bylo
zajištění služeb „Senior taxi“. V současné
době probíhá zjišťování podmínek jeho
provozování v rámci regionu s ohledem na jeho
velikost a možnosti.
DSO Horažďovicko připravil pro členské
obce sérii seminářů z oblasti vodního
hospodářství, odpadních vod a odpadového
hospodářství. První seminář zaměřený na
zpracování studií odkanalizování malých obcí
již proběhl v polovině února v Břežanech a
v nejbližší době předpokládáme návštěvy
spalovny a třídících linek.
Očekáváme také zahájení činnosti
sociálního podniku, který by se měl orientovat
na pomoc obcím a obecně na práci s odpady
v regionu.
Naší povinností je zajistit důstojné místo
nejenom nám, ale i našim potomkům, proto
musíme vytrvale bojovat proti vybudování

úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový
potok.

Jaké jsou výhody Centra společných
služeb
dobrovolného
svazku
obcí
Horažďovicko?
Obce se společně snaží prostřednictvím
Centra
společných
služeb
o
řešení
nejzásadnějších potřeb našeho regionu.
Jedná se o projekty například z oblasti
dopravy, odpadového hospodářství, zajištění
potravinové obslužnosti, které přesahují
finanční a personální možnosti jednotlivých
obcí.
Naše priority.
Aktuálními prioritami Centra společných
služeb je poskytování efektivních sdílených
služeb členským obcím a občanům.
Velkou péči věnuje CSS Dobrovolného
svazku Horažďovicko aktivní spolupráci s
ostatními, zejména sousedními dobrovolnými
svazky obcí. Tuto činnost je potřebné neustále
rozvíjet.

Sledujte naše internetové stránky a
profil na FB.
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Fotografie pojízdné prodejny dobrovolného svazku obcí Horaždovicko

Fotografie z projektu „Třídím pro Horažďovicko“
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