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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,
požadovaných a kvalitních 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 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 jejich občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a
osobními údaji. GDPR přebírá všechny
dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů,
na nichž unijní systém ochrany osobních údajů
stojí. Obce mají s mnohem větším komfortem

k dispozici místního vyškoleného pracovníka,
který jim pomáhá řešit nakládání s osobními
údaji. Navíc se podařilo tuto službu Centra
společných služeb zajistit 100% dotací
z projektu ze SMO ČR, takže v současnosti
tuto aktivitu přímo nikdo z členů DSO nehradí.
V červnu jsme podali za DSO žádost o
dotaci k projektu „Atraktivní region“, jehož
cílem je aktualizace strategií členských obcí a
také
pořízení
elektronických
desek.
Elektronické desky mají usnadnit komunikaci
mezi úřady a občany, poskytovat aktuální
informace z obce, regionu, z dění v obcích, o
relevantních službách a další. Projektu se
účastní z našeho svazku 9 obcí + město
Blatná. Celkový rozpočet projektu je
7.264.752,- Kč a v současné době se hodnotí
poskytovatelem dotace.
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Od září 2018 bychom rádi navázali na
projekt z jara tohoto roku „Třídím pro
Horažďovicko“, který organizujeme ve
spolupráci s pracovištěm DDM Horažďovice
PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn.
Tento projekt financuje dobrovolný svazek obcí
a jako vzdělávací program je určen pro žáky 1.
stupně všech ZŠ Horažďovicka, je zaměřen na
environmentální vzdělávání. Program bude
zaměřen na zpracování odpadních materiálů
na výrobu nových výrobků. A na lepší
informovanost o třídění odpadů. Plánujeme
tvůrčí formou vzdělávání žáků od druhých do
pátých tříd a zvažujeme zapojení tohoto
projektu do soutěže Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Inovačním projektem svazku obcí, který
má velkou popularitu, se stalo pořízení veřejné
3D tiskárny. Ta v současné době slouží
zejména pro tisk propagačních materiálů všech
členských obcí a obce tuto službu naplno
využívají.
V rámci samostatného projektu je od
září 2018 připraven CSS výukový program
„Pokročilé technologie v regionu“. Po
vyškolení obsluhy bude 3D tiskárna poskytnuta
na 2. stupně základních škol pro seznámení s
technologií a vlastní práci. Očekáváme zájem
žáků, který se může dále rozvinout. K dispozici
máme celou řadu inspirativních tiskových
předloh a budeme rádi, pokud nás v tisku
výrobků překvapí vlastí invencí.
V projektu „Logistická síť pro svoz
biologicky rozložitelných odpadů v ORP
Horažďovice“ se bohužel nepodařilo během

stanovené lhůty najít vhodného dodavatele pro
tak velké množství kontejnerů, o které se
žádalo. Cílem projektu bylo a je zajištění
prostřednictvím různých typů univerzálních
velkoobjemových
kontejnerů
maximální
efektivity nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady včetně logistiky všem účastníkům
projektu – 14 obcí Horažďovicka. Cílem je tento
projekt přepracovat a podat žádost o dotaci na
optimalizované množství kontejnerů. K tomuto
rozhodnutí dojde s největší pravděpodobností
během září 2018.
Projekt, který se blíží do samotného
finále, je pořízení nového užitkového
automobilu pro službu „Pojízdná prodejna“.
V průběhu srpna byl na základě výběrového
řízení vybrán dodavatel na jeho dodání podle
specifikace, které si svazek obcí stanovil. Půjde
o zcela nový užitkový automobil vybavený
nezbytným zařízením včetně chladícího a
mrazícího boxu. Podle předběžných odhadů by
služba pojízdné prodejny mohla fungovat
v novém autě ke konci října tohoto roku. Určitě
zůstane rozsah závozů zachován, sortiment by
se měl, vzhledem k zázemí pojízdné prodejny,
rozšířit a jestli se podaří obohatit její nabídku
například o rozvoz regionálních potravin, se
ještě ukáže.
Projekt „Sběrný dvůr“. V posledním
období se potvrdil zájem většiny členů
dobrovolného svazku obcí na využívání
sběrného dvora v Horažďovicích. 16 obcí ze 17
dobrovolného svazku se dohodlo na jeho
společném využívání. Všichni účastníci
projektu se shodli, že společné provozování
sběrného dvora povede ke snižování nákladů,
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zvýšení komfortu při manipulaci s odpady a
mnohem lepší evidenci. V současné době
probíhá příprava pro realizaci projektu
v souvislosti s novými požadavky regionu a
zejména v návaznosti na komplexní využití
všech stávajících a sousedních ploch
k vybudování moderního místa pro nakládání
s odpady.

Proto
musíme
vytrvale
bojovat
proti
vybudování úložiště jaderného odpadu v
lokalitě Březový potok.

Projekt „Regionální učebnice“, s
kterou se budeme snažit zvýšit povědomí o
vlastním regionu, se také chýlí ke konci. K této
publikaci jsou připraveny veškeré fotografické
materiály a textová část je hotova v rozsahu
přibližně 50 %.

Obce se společně snaží prostřednictvím
Centra společných služeb dobrovolného
svazku obcí o řešení nejzásadnějších potřeb
našeho regionu.

Postupujeme i s projektem „Stezka pro
pěší a cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice
Dokončení
Otavské
cyklostezky“.
V současné době probíhá projednávání se
všemi
majiteli
dotčených
pozemků
v katastrech jednotlivých obcí. Jedná se, co se
přípravy týče, o velmi náročný projekt. Otavská
cyklostezka prochází katastry třech obcí, po
pozemcích desítek majitelů a velmi náročným,
ale krásným terénem.
Co se pokusíme ještě v letošním roce
stihnout?
Realizujeme s podporou Plzeňského
kraje projekt „Obnova drobných sakrálních
památek v obcích na území svazku
Horažďovicko“. V současné době máme
opravenu většinu stanovených kamenných
památek.

Jaké jsou výhody Centra společných
služeb
Dobrovolného
svazku
obcí
Horažďovicka?

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.

Sledujte naše internetové stránky a
profil na FB.

Naší povinností je zajistit důstojné místo
k žití nejenom nám, ale i našim potomkům.
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