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DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP

žZávěr roku 2016 ukončil šestý měsíc fungování Centra společných
služeb Svazku obcí Dolního Pootaví. I tato krátká doba ukázala, že
projekt CSS má smysl a že se postupně daří cíle projektu
naplňovat.
Centrum společných
služeb má za sebou
první půlrok existence.
Co přineslo uplynulých
šest měsíců a jak se
Září 2016
pracovníkům CSS daří
naplňovat hlavní cíle
projektu?
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Na otázku, jak může malá kancelář se dvěma pracovníky pomoci
starostům a zastupitelům, kteří přece už musí svoji práci dávno
znát, je poměrně jednoduchá odpověď. Starostové dnes prostě
mají na svoji práci málo času. Zavaleni administrativou, která se
přes tradiční předvolební sliby politiků již mnoho let stále zvyšuje.
Stejně tak zavaleni zvyšujícími se nároky na znalost neustále
vznikajících a stejně neustále se měnících zákonů. Mnohdy
zavaleni přípravou a realizací projektů, které jsou často velmi
podstatným zdrojem financí pro omezené obecní rozpočty. A také
zavaleni spoustou dotazů z řad občanů, kteří jsou sami také
zavaleni spoustou svých starostí a problémů a někdy si myslí, že
právě starosta jim může či přímo musí
s jejich řešením pomoci.
Prostě starostování je dnes těžký chlebíček a projekt přišel
s nabídkou služeb, které mohou starostům i ostatním zastupitelům
pomoci v jejich složité práci.
Postupně se hledají styčné body a hlavní témata pomoci, kterou
starostové skutečně potřebují. Ta bude do budoucna určovat i
činnost centra. Každý svazek obcí je originál a od toho se odvíjí
jeho činnost. Ta souvisí s počtem obcí svazku, délkou a kvalitou
spolupráce mezi svazkem a obcemi, se zkušeností pracovníků, ale
především s potřebami konkrétního mikroregionu. Z tohoto
důvodu je rozdílný i náběh a rozsah činnosti jednotlivých CSS.
Jedno je ale společné - vůle usnadnit obcím jejich činnost, pomoci
starostům a ušetřit jim čas, který potom mohou věnovat jiné práci
svých obcí.
A to se CSS daří.
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Druhé setkání se starosty členských obcí
Sál Mary Ward zámku ve Štěkni byl v úterý 13.12.2016 místem druhého setkání se starosty
členských obcí SoDP v rámci projektu CSS.

Setkání se tentokrát zúčastnili
starostové
a
zastupitelé
14
z celkového počtu 17 obcí. Hostem za
projektový tým byl expert pro
komunikaci s DSO Ing. Zeman.
Pracovníci CSS shrnuli dosavadní
činnost centra a znovu upozornili na
všechny nabízené oblasti, ve kterých
může CSS obcím pomoci. Zároveň
zdůraznili podstatu projektu, kterou je
pomoc obcím dle jejich skutečných
potřeb. Proto jsou pracovníci CSS
připraveni operativně činnost centra
rozšiřovat v návaznosti na konkrétní požadavky obcí.
Dalším bodem jednání bylo představení plánovaných projektů a aktivit centra pro období
roku 2017 s tím, že je opět možné tuto oblast rozšiřovat podle aktuálních požadavků obcí.
V části věnované vyjádření starostů zazněly dotazy na termín startu právní poradny projektu.
Právě řešení legislativních otázek je jedním z hlavních požadavků obcí vůči centru, druhým
pro starosty SoDP nejdůležitějším směrem je pomoc při zajištění nejrůznějších vzdělávacích,
kulturních a společenských akcí. Ty tvoří velmi důležitý moment pro vnímání množství a
kvality práce obecních úřadů v očích obyvatel obcí a starostové zejména v malých obcích
nemají na tyto aktivity personální kapacitu a mnohdy chybí i zkušenosti s tímto typem práce.
V této souvislosti zaznělo poděkování některých obcí směrem k pracovníkům CSS za pomoc
při zajištění a organizaci adventních
programů v obcích. Součástí setkání
bylo i vyhodnocení spokojenosti
s rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb CSS. Vyplněné dotazníky
jednoznačně vyjádřily spokojenost
starostů s fungováním centra, pro
pracovníky
centra
představovaly
motivační pobídku k další práci.
Posledním bodem jednání byla
diskuze, během které byly mimo jiné
projednán nejen obsah služeb centra,
ale i další možné směřování SoDP.
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Letem světem Dolním Pootavím ve spojení s CSS
Říjen 2016
CSS v říjnu běželo již čtvrtý měsíc, starostové postupně získávali důvěru k pracovníkům
centra a začínali se na centrum obracet s dotazy z nejrůznějších oblastí činnosti obcí.
CSS tak řešilo přípravu veřejnoprávní smlouvy v souvislosti s novelou školského zákona,
informace k problematice rušení nočního klidu, k novému zákonu o veřejných zakázkách,
k možnosti získání koncese na prodej alkoholu na společenských akcích obce, k povinným
revizím kotlů, tvorbu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku a další.
CSS řešilo společné postupy obcí - např. projekt SMOJK na odpadní nádoby nebo jednání
s firmou eCENTRE ohledně společného nákupu energií. V říjnu proběhly i volby do
krajských zastupitelstev, se kterými CSS v několika obcích také pomáhalo.
CSS se také připravovalo na žádost do POV JK, sestavilo návrh na nákup společného
vybavení v několika variantách, které odsouhlasila rada svazku a ze kterých musely obce
vybrat do začátku prosince. To zdaleka nebylo vše, CSS ve spolupráci se SMO ČR
připravilo seminář k návrhu zákona o sociálním bydlení, který nenechal nikoho z přítomných
starostů úplně klidným. CSS bylo pověřeno dalším řešením této problematiky.
V říjnu se řešila i propagace svazku, podle nového grafického manuálu byly logem svazku
vyzdobeny nově pořízené propagační stánky. Na žádost starostů CSS připravilo i návrh místa
a programu pro výjezdní zasedání starostů.
Listopad 2016
V měsíci listopadu CSS opět řešilo celou řadu dotazů z oblasti legislativy, zajištění
informací, konzultace k přípravě žádostí o dotace, kulturní akce pro obce i výjezdní zasedání
starostů.
To proběhlo ve dnech 5. - 6.11 a účastníci výjezdu mohli nejen využít společný čas pro
diskuzi nad aktuálními tématy, ale i užít si krásnou podzimní Moravu a historické město
Třebíč.
Pro starosty obcí CSS v oblasti poradenství připravilo např. zpracování postupu při převzetí
vyřazeného vozidla Policie ČR, vzor darovací smlouvy, informace z GFŘ - úpravu zdanění
hazardu, info k použití „kulatého“ razítka obce, přenos informací ze „Dne malých obcí“ a
z jednání SMS ČR. V listopadu také proběhlo několik schůzek s obcemi, které požádaly o
konzultaci k dokumentaci veřejných zakázek malého rozsahu. Dále probíhaly konzultace a
pomoc při přípravě žádosti do dotačního programu PORV MMR a ve spolupráci se SOB byl
zajištěn seminář o ochraně památek v regionu. Ani kultura nepřišla zkrátka - CSS se sešlo
s programovým oddělením Jihočeského divadla a projednalo nabídku pro rok 2017 a 25.11.
uskutečnilo pro starosty a zastupitele obcí zájezd do Divadla Ypsilon na krásné a v tomto
případě samozřejmě i vtipné zahájení adventu.
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Prosinec 2016
I předvánoční měsíc přinesl CSS práci v oblasti odborného poradenství - obce požadovaly např.
zajištění informací k zákonu o odpadech, pokračovaly schůzky nad dokumentací k VZMR a
k nově zřizovaným školským obvodům MŠ. Proběhlo i několik zajímavých setkání a seminářů:
seminář s lektory z odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra, informativní setkání se
starostou ORP = města Strakonice. Ve spolupráci se SOB proběhla konference na téma Sdílení
dobré praxe a na zámku ve Štěkni se starostové 13.12. sešli nejen kvůli valné hromadě svazku,
ale také se zúčastnili navazujícího II. setkání starostů v rámci projektu CSS. A ještě než nastal
ten pravý předvánoční čas, CSS podalo dvě žádosti o dotaci pro SoDP: jednu do PORV MMR,
dotační titul 3 (projekt zaměřený na propagaci svazku a vzdělávání starostů a obecních
zastupitelů), druhou do POV JK, dotační titul 7 (žádost o nákup společného vybavení školských
zařízení na území SoDP).
A potom už ovládl všechny obce advent. Čas blížícího se Štědrého dne, tedy příchodu Ježíška,
je ve většině obcí doprovázen celou řadou tradičních akcí, které významně přispívají k upevnění
sounáležitosti občanů s obcí a k té pravé vánoční náladě. Rozsvěcování obecních vánočních
stromů, svěcení adventních věnců, společné zpívání koled, mikulášské besídky a zábavy,
předvánoční koncerty, trhy, vánoční mše, to vše spojuje občany obcí a předurčuje hlavní směr
práce starostů a obecních zastupitelů v tomto měsíci. Pracovníci CSS se podíleli na přípravě a
realizaci řady takových akcí a pomohli tak k úspěšnému překonání organizačně náročného
měsíce většině starostů obcí svazku. Věříme, že i v dalším roce 2017 bude spolupráce CSS a
starostů členských obcí úspěšně pokračovat.
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