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Zpravodaj 

DSO Nová Lípa 
     únor 2017 

 

 
Ohlédnutí za úspěšným 
provozem CSS 

V rámci svazku obcí Nová Lípa je 

poskytována podpora obcím od 1. 7. 2016 

nově v podobě Centra společných služeb 

finančním příspěvkem Svazu měst a obcí 

ČR.  

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra 

společných služeb“ (CSS), reg. č.: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou 

aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt 

„Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 

do listopadu 2015. 

 

Celkem bylo zpracováno 6 žádostí do 
evropského operačního programu IROP. Šlo 
o dlouhodobé projekty, jejichž přípravě byla 
věnována pozornost od července 2017, ještě 
před vyhlášením očekávaných výzev.  4 byly 
v rámci výzvy 47 – Infrastruktura základních 
škol (s vedením školy a obce byly projednány 
požadavky, základní limity a zadání projektové 
dokumentace, za pomoci odborných firem 
naplánováno moderní vybavení odborných 
učeben, s ohledem na podmínky dotačního 
titulu). Zaměstnanci CSS byli přítomni na 
projednání v obecních zastupitelstvech i před  
 
 

 
pedagogickým sborem. Byly zpracovány studie  
 
 
proveditelnosti, CBA a podány žádosti. 
Podobným způsobem byla zpracována 
projektová žádost na vybudování Komunitního  
centra (s projednáním potenciálními uživateli – 
spolky a poskytovatelem sociálních služeb) a 
Zvýšení odolnosti HZ Žirovnice.  
 
Další žádosti byly zpracovány do již tradičního 
dotačního programu MMR – Program rozvoje a 
obnovy venkova (2 žádosti), 1 žádost na opravu 
válečného hrobu z programu MO a 7 žádostí do 
nového programu MZe – Program na obnovu 
venkovských prvků. 
 

Další přínosy CSS 

Dochází k úspoře času starostů prostřednictvím 
zjištění podmínek dotací aj. (nastudování 
podmínek dotací - úspora z rozsahu (informace 
jsou poskytnuty více obcím) + úspora času 
starostů a dopravních nákladů, konzultace u 
poskytovatele dotace, zpracování vzorových 
dokumentů aj.) 

Vize: Udržitelný rozvoj území s ohledem na specifika a potřeby 
místních komunit 
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Během přípravy projektových záměrů jsou 
dokládány postupy obcí při projednávání 
orgány obce. Při této činnosti jsou pracovníky 
CSS nepřímo kontrolovány zákonné postupy 
obcí obecně.  Vedlejším efektem je uvádění do 
souladu evidence majetku, směrnice a formální 
stránka zápisů OZ/Rady města. Dalším efektem 
je přítomnost zaměstnanců CSS s místní 
znalostí pro případné konzultace pro 
starosty/zástupce obcí. Zaměstnanci se účastní 
zasedání zastupitelstev obcí, připravují 
podklady pro konzultační dny, provádí rešerši 
dotačních možností, vzorové podklady aj. 
Průběžně jsou zpracovávány strategické 
dokumenty obcí (dle požadavků a priorit). 
V současné době není kapacitně možné 
věnovat se v rámci fondu pracovní doby 2 

zaměstnanců zpracováním ZD pro výběrová 
řízení. Zaměstnanci poskytují pouze základní 
informace (režim veřejných zakázek). 

 
Pravidelná setkání starostů společně 
s konzultacemi konkrétních záměrů jsou 
pro starosty/zástupce obcí přínosná a žádaná. 
Při pravidelném setkání starostů v délce 
přibližně 0,5 hodiny jsou většinou projednány 
zásadní otázky, které následně řeší zaměstnanci 
CSS. Další cca hodina je věnována možným 
projektům (v návaznosti na konzultované 
projektové záměry) a další hodinu starostové 
(3-4) na místě využijí možnosti konzultování 
svých záměrů. Při zájmu o nějakou oblast je 
spolu se zápisem ze shromáždění starostů 
rozeslán i plán konzultačních dní na určité téma 
(např. veřejná zeleň, třídění komunálního 
odpadu, investice do školství, průkazy 
energetické náročnosti budov). Konzultačních 
dní se pak účastní zájemci o konkrétní 
projektový záměr, a možnost zúčastnit se 
využívají i starostové/místostarostové, kteří 
mají pouze potenciální zájem a konzultační den 
berou jako katalyzátor formulování vlastního 
projektového záměru. Z osobních jednání 
realizačního týmu se zástupci obcí vyplynulo, že 
největší zájem byl od zahájení projektu mezi 
starosty o formulování společných problémů a 

 
 
Typ projektu Počet 

projektů 

Fond 
pracovní 
doby DSO Forma konzultace 

Objem investičních 
prostředků v podaných 
žádostech o dotace v 
Kč 

     

IROP - Infrastruktura 
ZŠ 

4,00 
750,00 Indiv.konzultace 

137 713 000,00 48,00 Konzultační den DSO 

80,00 Individuální konzultace 

IROP - 
Komunit.centra, HZ 2,00 190,00 Indiv.konzultace 27 851 000,00 

MMR 

2,00 6 Hromad.konzultace 
1 566 000,00 

  40,00 Indiv.konzultace 

MZe                          
MV, MO 

7,00 6 Hromad.konzultace 
3 231 000,00 

2,00 112,00 Indiv.konzultace 

Kraj Vysočina 1,00 8,00 Indiv.konzultace 100 000,00 

Celkem 18,00 1 240,00   170 461 000,00 

 

Typ aktivity 

Počet 
člověko 
hodin 

FPD      
v % 

Objem inv. 
prostředků v 

podaných 
žádostech  

Projektová 
příprava 1 240 46,13 170 461 000 

Poradenství,  
VŘ aj. 1 448 53,87   

Disponibilní 
FPD    7/16 
2/17  2 688 100  
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sdílení dobré praxe. Vítány jsou stručné 
informace o možných projektech, které jsou 
zejména pro neuvolněné starosty časově a 
organizačně náročné, a pouhé zjišťování 
informací a možností paralyzuje starosty a brání 
jim v rozvíjení záměrů. V lednu a únoru 2017 
byly uspořádány 4 konzultační dny (2 v oblasti 
základního školství, bylo uzavřeno 
Memorandum o spolupráci zřizovatelů škol a 4 
Memoranda o spolupráci základních škol, dále 
1 konzultační den na záměry vybudovat místa 

pasivního odpočinku a opravy venkovských 
kulturních památek (DT MZe). 
 
 
 
 
 

 

 
 

Předsedkyně DSO Nová Lípa: 
Ing. Jana Houšková, starostka Obce Častrov, tel. 724 181 478 

 
Místopředsedové: 

Mgr. Jaromír Pařík, místostarosta Města Kamenice nad Lipou, tel. 723 442 021 
Zdeněk Rajdlík, starosta Městyse Nová Cerekev, tel. 602 150 250 

Bc. Jan Brožek, starosta Města Černovice, tel. 776 286 416 
 

Pracovnice DSO Nová Lípa: 
Ing. Alžběta Kolářová, manažerka CSS, ředitelka svazku, tel. 733 396 266 

Bc. Vladimíra Hojgrová, projektová manžerka, tel. 776 858 585 

 


