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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 Horažďovicka od listopadu 2015. 

 

Jaké společné projekty ve svazku obcí řeší 

Centrum společných služeb aktuálně? 

Od května 2018 poskytujeme 15-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 jejich občanů proti 

neoprávněnému zacházení s jejich daty a 

osobními údaji. Kontakt na pověřence pro 

jakékoliv dotazy z této problematiky najdete na 

stránkách DSO. 

Od podzimu 2019 opět připravujeme 

projekt „Třídím pro Horažďovicko“. Program 

semináře bude nabídnut do ZŠ a MŠ regionu. 

Tento program bude zaměřen na třídění a 

zpracování nejrozšířenějších odpadních 

materiálů a výrobu nových výrobků. Program je 

velmi oblíbený a zaujal i EKOKOM, který ho 

podpořil dárky pro děti, které se projektu 

účastní. 

V červenci tohoto roku byl vybrán 

poskytovatelem dotace k financování projekt 

„Logistická síť pro svoz biologicky 

rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“ 

který byl podán v únoru tohoto roku a je 

zaměřen na pořízení velkoobjemových 

kontejnerů pro obce DSO Horažďovicko. 

Projektu se účastní celkem 12 obcí (Břežany, 

Hejná, Velký Bor, Velké Hydčice, Chanovice, 

Pačejov, Maňovice, Nalžovské Hory, Myslív, 

Malý Bor, Horažďovice a Kvášňovice). Pořízení 

velkoobjemových kontejnerů je pro obce, které 

se projektu účastní velmi výhodné. Realizací 

projektu dojde k pořízení celkem 45 ks 

velkoobjemových kontejnerů v celkové částce 

přibližně 2.790.000, - Kč s dotaci až 85% 

z ceny jejich pořízení, takže obce celkem 

zaplatí za kontejnery jen 420 tis. Kč. Téměř 

každá obec musí problematiku likvidace 

biologicky rozložitelných odpadů řešit a 

velkoobjemové kontejnery přispějí k jejímu 

řešení. 
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Náš velký projekt „Pojízdná prodejna“ 

přináší užitek do 27 zastávek obcí našeho 

regionu už téměř rok v novém, vlastním 

automobilu. Samozřejmě se jeho provoz 

potýká s novými výzvami, kterým jako 

provozovatel musíme čelit, které ale řešíme. 

V rámci ČR jsme jediným svazkem obcí, 

kterým nebylo lhostejné ubývání venkovských 

prodejen a pořídily si v téměř neřešitelné 

situaci vlastní pojízdnou prodejnu a tím zajistily 

potravinovou obslužnost. 

Projekt „Studie odpadového 

hospodářství DSO Horažďovicko“ byla 

rozdělena do dvou částí a první z nich, DSO 

bez města Horažďovice, je již hotová. Dílčí 

části – analýzy jednotlivých obcí byly 

prezentovány zpracovatelem studie-spolkem 

Arnika z.s. 16.7.2019 na společném setkání ve 

Velkém Boru. Studie je zpracovávána ve velmi 

širokém rozsahu a dává obcím a zejména jejím 

občanům pohled na to, jak se v jednotlivých 

obcích třídí a s jakými náklady, kde jsou ještě 

rezervy pro další práci, a to jak na úrovni obcí, 

tak na úrovni celého našeho dobrovolného 

svazku obcí.  

Projekt „Studie odpadového 

hospodářství DSO Horažďovicko“ byl v srpnu 

prezentován na Institutu cirkulární ekonomiky, 

kde získal obdiv nad společným záměrem obcí 

řešit odpadové hospodářství regionu 

společnými silami, prostřednictvím našeho 

dobrovolného svazku obcí. 

   

Společný projekt obcí „Regionální 

učebnice“, s kterou se budeme snažit zvýšit 

povědomí o vlastním regionu se chýlí ke konci. 

Náš dobrovolný svazek obcí podal v červenci 

žádost o dotaci na tisk publikace a dochází 

postupně ke kompletaci všech podkladů. 

Velmi pokročil projekt dobrovolného 

svazku obcí „Stezka pro cyklisty 

Horažďovice – Velké Hydčice - Dokončení 

Otavské cyklostezky“.  Největší zátěž tohoto 

projektu nesou obce Malý Bor, Velké Hydčice a 

město Horažďovice, přes jejichž katastrální 

území cyklostezka probíhá. V letošním roce 

byla dokončena studie, je dořešena většina 

dotčených pozemků a v září bude projekt 

konzultován na Státním fondu dopravní 

infrastruktury z pohledu rozsahu realizace a 

odhadovaných nákladů na realizaci projektu, 

které se předběžně odhadují na 21 mil. Kč bez 

DPH. Odhad vysokých nákladů na realizaci 

souvisí zejména s realizací projektu v těžko 

dostupném, ale malebném terénu řeky Otavy. I 

když je tento projekt realizovaný pouze na 

území třech obcí, jeho přínos je velký pro celý 

region, protože se jedná o část páteřní sítě 

cyklostezky mezi jihočeským a plzeňským 

krajem. 

Co se pokusíme ještě v letošním roce 

stihnout? 

 DSO Horažďovicko bude ještě do 

konce roku 2019 pracovat na projektu CSS 

s dotací od SMO ČR. Poslední část projektu je 

zaměřena na lokální ekonomiku, jako souhrn 

ekonomických jevů, prvků a aktérů ve 

vzájemných vazbách, zásadně ovlivňující 

kvalitu života v obcích. V rámci realizace této 

části projektu se v regionu zaměříme na 

analýzu:  

- stárnutí obyvatel 
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- vymírání řemesel/rozpad infrastruktury služeb 

- podnikání na obcích na ústupu 

- pracovní migrace ven z obcí 

- nezaměstnanost dlouhodobá 

- rozpad komunitního života, vylidňování center 

obcí, vznik brownfieldů, … 

V červnu jsme podali za 8 obcí našeho 

svazku žádost o dotaci k projektu: „Posílení 

strategického řízení na území DSO 

Horažďovicko“. V rámci realizace tohoto 

projektu mají obce Břežany, Hejná, Chanovice, 

Kovčín, Maňovice, Myslív, Pačejov a Velký Bor 

zájem na vypracování a aktualizaci svých 

Strategických rozvojových dokumentů. Cílem 

projektu je podpořit obce tak, aby se ve 

spolupráci s komunitou naučily prostřednictvím 

relevantního vzdělávání strategickému a 

finančnímu řízení, které je nezbytné pro 

efektivní rozvoj území a profesionálnímu řízení. 

Dále je cílem projektu sjednotit komunikaci s 

veřejností tak, aby byl použit jednotný nástroj 

pro všechny dotčené obce a bylo tak možné 

efektivně komunikovat s veřejností a neustále 

zlepšovat komunikaci s ní. Pokud bude projekt 

podpořen, budou mít obce, které se projektu 

účastní, možnost získat dotaci na pořízení 

Strategického dokumentu až 85 %. 

Jaké jsou výhody Centra společných 

služeb Dobrovolného svazku obcí 

Horažďovicka? 

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 Horažďovicka aktivní spolupráci s 

ostatními, zejména sousedními dobrovolnými 

svazky obcí. Tuto činnost je potřebné neustále 

rozvíjet. 
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