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Centrum společných služeb
při Svazku obcí Dolního
Pootaví vstoupilo do třetího
roku činnosti. Existenci
Září
2016
poradenského
centra,
které
mohou využívat nejen obce
DSO, ale i jednotliví občané,
umožnil projekt SMOČR
„Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“.
CSS nabízí nejen odborné
poradenství, ale řadu dalších
aktivit pro zástupce obcí i
občany z území svazku.
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DOLNÍ POOTAVÍ
Zpravodaj členských obcí SODP

Vážení čtenáři,
právě otvíráte čtvrté vydání našeho občasníku Dolní Pootaví.
Jako vždy Vám chceme připomenout vybrané momenty několika
předchozích měsíců, které nejprve barvil podzim a poslední
z nich provoněly Vánoce. Těm sice v posledních letech počasí
právě nepřeje bílé závěje Ladových obrázků, ale i tak mají pro
nás stále velké kouzlo. Ještě než se rozzáří vánoční stomečky a
malí i velcí nedočkavci rozbalí své dárky, najde se v řadě našich
obcí čas na společnou vánoční koledu.
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Malé ohlédnutí za činností Centra společných služeb:


Stejně jako v předchozím období se CSS zaměřovalo především na nabídku odborného
poradenství. To se v poslední době rozšířilo o oblast veřejných zakázek a centrum i nadále
doplňuje spektrum nabídky své činnosti v návaznosti na požadavky členských obcí. Z širokého
záběru využitých poradenských služeb jmenujme například problematiku novely zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, řešení informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, poskytování informací k novému systému odměňování členů
zastupitelstev obcí, měst a krajů nebo aktuálně probíhající přípravu na zavedení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).



V pondělí 4.12.2017 proběhla ve Štěkni VH svazku spojená se IV. setkáním starostů v rámci
projektu CSS. Program setkání kromě shrnutí činnosti a opětovné nabídky služeb centra
zahrnoval i prezentaci novinek z Oddělení dozoru MV České Budějovice. V rámci setkání se
starostové svazku připojili k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“. Manažerka CSS také starosty
seznámila s probíhajícím dotazníkovým šetřením k začlenění DSO do systému výkonu veřejné
správy. Většina starostů dotazníky vyplnila v požadovaném termínu a výsledky tohoto šetření byly
předány ke zpracování projektovému týmu Svazu měst a obcí ČR. Další setkání se starosty DSO
pracovníci CSS plánují na jaro 2018.
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Činnost CSS se neomezuje pouze na odborné poradenství
Kromě pomoci s přípravou a organizací nejrůznějších společenských a kulturních akcí, CSS nabízí i
podporu marketigových aktivit obcí jako je například tvorba propagačních materiálů. V současné
době se jednou z priorit možného rozvoje území svazku stává podpora turistického ruchu, která by
vedla k využití dosud nevyužitého potenciálu území.
Další oblastí, které se CSS věnuje, je možnost společného kulturního vyžití. Jenom v závěru
loňského roku se tak starostové a zastupitelé členských obcí mohli zúčastnit hned tří akcí, které
svojí pozitivní atmosférou alespoň trochu přispěly k uvolnění každoročního stresu v závěru
kalendářního roku.
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Společně strávený čas je devizou, která přispívá nejen k prohlubování
přátelských vztahů mezi starosty a zastupiteli členských obcí
Dnešní doba klade na starosty obcí stále vyšší nároky. Největším problémem se stává administrativa
a další povinnosti vyplývající z neustále se měnící legislativy. Řada starostů je tak zahlcena
„papírovou válkou“, že už jim mnohdy nezbývá čas na setkávání s kolegy, na přátelské posezení
nebo neformální prodebatování aktuálních problémů. Pracovníci CSS si toto vše uvědomují a pro
své členské obce připravují přibližně každé tři měsíce výjezdní zasedání. V průběhu dvoudenního
výletu, kdy zástupci obcí navštíví některou z dostupných atraktivních lokalit, se vždy najde prostor
pro přátelské posezení i neformání diskuzi.
Do budoucna CSS plánuje navázání dlouhodobé spolupráce s některým z jihomoravských
mikroregionů. K tomuto záměru přispěl poslední z výjezdů – uskutečnil se v říjnu 2017, cílem byla
právě jižní Morava. Krásná krajina, milí lidé, dobré víno, to vše přispělo k výborné atmosféře
výjezdu, který přispěl k utužení vztahů mezi zastupiteli členských obcí.

Výjezdní zasedání - Morava 14. -15. října 2017

1. Skupina účastníků výjezdu – starostové a další zástupci obcí z území SoDP
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2. Cílem výjezdu byla krásná jihomoravská krajina v okolí Mutěnic s typickými
linkami vinohradů zalitých podzimním sluncem

3. Zástupci SoDP se zúčastnili i „burčákového pochodu“ a rozhodně nebyli sami.
V roce 2017 tuto oblíbenou akci navštívilo okolo 20 tisíc návstěvníků.

4. Atmosféra burčákového pochodu – slunce, sklenka burčáku nebo vína,
pohodoví lidé, úsměvy…
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5. Západ slunce nad moravskými vinohrady

6. Návštěva synagogy v Břeclavi

7. Dubňanské „hodování“. Krása místních lidových krojů doslova
okouzlila všechny účastníky výjezdu.
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Letem světem Dolního Pootaví:
Září ve Slaníku – tradiční Vodnické slavnosti 2.9.2017

Říjen v Kváskovicích – výlov rybníka 28.10.2017
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Listopad v Řepici – Karloples 4.11.2017

Prosinec ve Štěkni – silvestrovský výšlap na vrch Brdo
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