INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko a
centrum společných služeb (CSS).
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 jsou výhody Centra společných služeb
dobrovolného svazku obcí Horažďovicka?
Zástupci obcí dobrovolného svazku obcí
se společně snaží 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 a které
se společným řešením a administrací Centrem
společných služeb stávají dostupnějšími a
s rychlejším dopadem do územ DSO.

č.3 23.8.2017

Aktuální prioritami CSS 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 s ohledem k naší
nevýhodné
geografické
poloze
rámci
Plzeňského
kraje.
Občané
dojíždí
z našeho
regionu
za
prací
nejenom do
dalších třech okresů ale i jiného kraje.
Celou
řadu
služeb
poskytujeme
nejenom občanům, ale také obcím, jedná se
zejména o odborné poradenství, projektové
poradenství – konzultace s podáním žádostí o
dotaci. Úroveň a množství konzultací se
neustále zvyšují.
Jaké společné projekty ve svazku obcí řeší
Centrum společných služeb aktuálně?

Naše priority.

Kancelář: Mayerova 1067, 34101 Horažďovice Otevřeno: denně od 6:30 do 15:00
Kontakt: manažer CSS - Ing. Václav Vachuška, tel.: 602305209, horazdovicko@seznam.cz;
specialista pro rozvoj mikroregionu: Marie Přibková, tel.: 606910913 mail: horazdovickocss@seznam.cz,
www.dsohohorazdovicko.cz

Nejvýznamnější je řešení projektu
„Logistická síť pro svoz biologicky
rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“.
Cílem projektu je zajištění prostřednictvím
univerzálních velkoobjemových kontejnerů
maximální efektivity nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady včetně logistiky všem
účastníkům projektu – 14 obcí Horažďovicka.
11. 7. 2017 byl výběrovou komisí řídící komisí
Operačního programu životního prostředí
podpořen náš projekt na pořízení 54
velkoobjemových kontejnerů ve výši 4
042 650,- Kč. V současné době probíhá
specifikace kontejnerů a příprava výběrového
řízení na jejich dodavatele.
Dalším kontinuálně řešeným projektem
našeho dobrovolného svazku obcí je
„Zajištění služeb pojízdné prodejny“ pro 10
obcí a jejich 20 místních částí v ORP
Horažďovicko a další 4 obce okolních ORP.
S podporou starostů a komise Rady
Plzeňského kraje pro obnovu venkova se
podařilo prosadit projednání dotačního titulu na
zachování potravinové obslužnosti do rozpočtu
PK na rok 2018.
Další projekt, který řešíme je „Separace
stavební suti v obcích ORP Horažďovice“.
Tento projekt bude řešen s projektem
„Vybudování
recyklačních
center
stavebních odpadů“. Těmito dvěma projekty
předpokládáme snížení stavebního odpadu
v komunálním odpadu, snížení počtu černých
skládek stavebního odpadu a získání levného
materiálu pro využití na stavbách v obcích.
V současné době je vybrán dodavatel
projekčních prací a byly zahájeny práce na

studii recyklačního centra v koordinaci
s dotčenými odbory MěÚ Horaždovice pod
patronací starosty města.
„Sběrný dvůr“. V posledním období
výrazně vzrostla poptávka většiny členů
dobrovolného svazku obcí na využívání
sběrného dvora v Horažďovicích. V současné
době je sběrný dvůr využíván jen dvěma
obcemi Horažďovicka.
Tento velký zájem nás velmi těší a poslední
měsíce jsme v Centru společných služeb
intenzivně
pracovali na
tom, aby bylo
možné
rozšířit
kapacitu
sběrného
dvora
ve
stávajících podmínkách při korektní spolupráci
s městem Horažďovice, potenciálními uživateli
– obcemi a provozovatelem služeb. V
současné době je dohoda všech stran
projednána a pracujeme na konkrétních
krocích. Je velmi potřebné vyzdvihnout přístup
všech stran, zejména představitelů jednotlivých
obcí, kteří se do systému využití sběrného
dvora chtějí zapojit a podílet se na jeho
modernizaci a rozšíření spolufinancováním.

Naším dalším společným projektem je
příprava vydání „Regionální učebnice“,
kterou se budeme snažit zvýšit povědomí o
vlastním regionu. Regionální učebnice bude
využívána na místních základních školách,
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zvýší jejich atraktivitu. I v tomto projektu jsme
pokročili a budeme zadávat zpracování
odsouhlasených kapitol učebnice.
Velkým tématem je pro nás projekt
„„Stezka pro pěší a cyklisty Horažďovice –
Velké Hydčice - Dokončení Otavské
cyklostezky“. Za účasti dobrovolného svazku
obcí bylo dosaženo dohody mezi městem
Horažďovice, obcemi Velké Hydčice a Malý Bor
k tomu, aby byl učiněny nezbytné kroky
k realizaci projektu. Centrum společných
služeb vybralo projekční kancelář a uzavřelo
smlouvu o dílo na zpracování studie,
dokumentace pro územní řízení, dokumentace
pro stavební povolení a dokumentace pro
provádění stavby. Jedná se o velký posun
k tomu, aby byla Otavská cyklostezka
prodloužena o další část v našem regionu.
Co se pokusíme ještě v letošním roce
stihnout?
Budeme realizovat projekt „Obnova
drobných sakrálních památek v obcích na
území svazku Horažďovicko. Připravujeme
návrhy na větší prezentaci Prácheňska doma,
za hranicemi našeho regionu i za hranicemi
ČR. V tomto máme jako region ještě obrovské
rezervy. Cítíme, že nám chybí vlastní
profesionálové
a
specialisté
na
tuto
problematiku.

Na podzimní měsíce připravujeme pro
základní školy zajímavý program zaměřený na
třídění a využití odpadů spojený s praktickými
dílnami. Tuto činnost bude plně zajišťovat
Centrum
společných
služeb
našeho
dobrovolného svazku v rámci projektu „Osvěta
třídění odpadů ve školách“.
Připravujeme
odborné
prezentace
Oblastní
charity
Horažďovice
v obcích
zaměřené na provozované sociální služby
v regionu. Velkou výzvou zůstává záměr na
pořízení elektronických úředních desek pro
všechny obce Horažďovicka. Tento projekt
vnímáme jako krok vedoucí k udržení života na
venkově.
Ani
v tomto
vydání
nesmíme
zapomenout na místo ve kterém žijeme.
Musíme společně jako jeden aktivovat naše
úsilí proti vybudování úložiště jaderného
odpadu v lokalitě Březový potok. Musíme
významně vyzdvihnout úsilí které vedlo
k obnovení ranního a nočního spoje mezi Plzní
a Horažďovicemi. Takové, téměř marné aktivity
vedou ke skutečnému plnění tématu udržení
života na venkově, protože zajišťují lidem více
pracovních příležitostí a kulturního využití.

Sledujte naše internetové stránky a
profil na FB.
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