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Vážení čtenáři, 

opět po půl roce nastal čas na informování o aktuálním dění ve vašem regionu a v Centru 

společných služeb, které je tu pro vás již 2 roky. Na úvod tedy dovolte pár slov o současném 

stavu fungování CSS a o tom, co v aktuálním zpravodaji naleznete. 

Centrum společných služeb a jeho zaměstnanci se za dva roky existence stalo nedílnou 

součástí fungování DSO Severovýchod. Stále aktivně vyřizujeme požadavky a podněty nejen 

starostů, neustále radíme, konzultujeme, připravujeme, poskytujeme, zprostředkováváme, 

organizujeme, propojujeme atd. Na našem počítadle opět přibyl počet splněných aktivit, již 

jsme se přehoupli přes tisícovku a pádíme dál. Kolik aktivit a v jakých oblastech jsme byli 

nejvíce činní, zjistíte dále ve zpravodaji. 

Na zvyšování počtu aktivit se nově podílí i Specialistka na ochranu osobních údajů, která 

dohlíží nad dodržováním postupů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(GDPR). Poskytuje informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů členským 

obcím, je oporou obcím při zavádění opatření v oblasti ochrany osobních údajů vč. konzultací 

k navrhovaným řešením. Kontakt na naši novou kolegyni naleznete ke konci zpravodaje. 

V průběhu léta byla také spuštěna Svazem měst a obcí ČR dlouho očekávaná Právní poradna 

pro obce, kterou naleznete na webových stránkách www.poradnaproobce.cz. Každé DSO, 

stejně jako členské obce SMO ČR, zde může pětkrát do roka zdarma položit svůj dotaz nebo 

vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Počet dotazů pak lze za poplatek rozšířit na 

neomezený počet. 

 

Úvod 

http://www.poradnaproobce.cz/


 

Ve zpravodaji dále naleznete informace k realizovaným i chystaným projektům meziobecní 

spolupráce, na které jsme požádali o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost. Dále 

připojujeme několik aktuálních informací pro obce z posledních měsíců týkající se dotací a 

veřejného dění, pozvánky na připravované akce či fotosoutěž. 

 
     Pravidelné setkání manažerů projektu meziobecní spolupráce 

 

Věříme, že nás budete i nadále vyhledávat jako partnera. Činnosti Centra budeme směrovat 

podle Vašich podnětů a na základě zjištěných skutečností tak, aby Centrum plnilo to, co od 

něj očekáváte. 

 

 

 

Více informací o projektu na www.sluzbyobci.cz. 

Projekt CSS je realizován v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, který je financován z fondu EU, Evropského sociálního fondu 

(ESIF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

http://www.sluzbyobci.cz/


 

 

Zde pravidelně uvádíme graf s přehledem počtu aktivit, které zaměstnanci za dobu fungování 

Centra společných služeb stihli zrealizovat a ze kterého je vidět, které oblasti činnosti jsou 

nejstěžejnější: 

 

 

 

Celkem bylo v období 1.8.2016 – 31.7.2018 zaevidováno 1132 aktivit1, nejvíce jich bylo 

v oblasti poradenství, ať už projektového nebo ostatního, kde je zařazeno různé odborné 

poradenství týkající se chodu obcí. Velký počet aktivit spadá do oblasti rozvojových 

dokumentů, dále také do oblasti přípravy a realizace projektů. 

                                                           
1 Za aktivitu je v projektu považována činnost, která vede k cílům projektu a je ukončena konkrétním výstupem.  Za pojmem aktivita si 

můžete představit např. jednu konzultaci, monitoring dotačních titulů, zpracování aktuálních novinek, přípravu vzorových dokumentů apod.  

 

Přehled realizovaných aktivit CSS 



 

 

Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání! 

Od února 2018 běží na platformě DSO Severovýchod projekt zaměřený na zefektivňování veřejné 

správy a veřejných služeb a na zavedení strategického managementu, který je předpokladem pro 

úspěšnou spolupráci obcí v mikroregionu.  

Celkem 5 manažerů rozdělených na úrovni DSO po území podle menších mikroregionů spravuje tato 

svá území a pomáhá starostům s agendou jak na úrovni jednotlivých obcí, tak na úrovni celého 

mikroregionu. Jejich velkou úlohou v rámci projektu je pracovat na tvorbě nových komplexních 

strategických dokumentů rozvoje obcí na území DSO, tam, kde doposud nejsou zpracovány, nebo na 

aktualizaci stávajících strategických dokumentů rozvoje obcí ve vybraných oblastech, dle potřeby 

každé obce. 

 

 

 

Kromě toho probíhá v rámci projektu zavádění managementu celého DSO Severovýchod, tvorba 

koncepce DSO v oblastech cestovní ruch, krajina a její zpřístupnění, vzdělávání a lokální ekonomika, a 

také průběžné vzdělávání zástupců obcí, včetně plánované exkurze do jiného vybraného 

mikroregionu. 

  

 

Projekty meziobecní spolupráce 



 

Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska 

Další z projektů z dílny Centra společných služeb se zaměřuje na tvorbu koncepčních 

dokumentů pro obce DSO Severovýchod, které jim dají možnost rozvíjet se v určitých 

oblastech jako je cestovní ruch, odpadové hospodářství, boj se suchem apod. Pasporty 

hřbitova, zeleně, veřejného osvětlení a další jim zase umožní efektivní údržbu a usnadní 

případný další rozvoj obecního vlastnictví.  

Cílem projektu je vytvořit celkem 66 těchto koncepcí a pasportů pro 18 obcí DSO 

Severovýchod, včetně 3 partnerských obcí ze sousedních mikroregionů, a také jednoho 

menšího mikroregionu v rámci DSO Severovýchod. 

 

 
          ilustrační obrázek 

 

Realizace projektu je plánována na roky 2019 a 2020, předpokladem pro realizaci je získání 

dotace z Operačního programu zaměstnanost, kam byla podána žádost o dotaci na jaře 

tohoto roku. Hodnocení žádosti je zatím ve fázi schválení formálních náležitostí. Snad 

budeme úspěšní a naše obce se budou moci dále rozvíjet. 

 



 

 

Dotace 

V posledních měsících bylo vypsáno opět několik dotačních titulů, o nichž jsme Vás informovali na 

stránkách: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace-obce. V současné době jsou stále 

aktuální: 

 MZE - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II 

 SZIF - 7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 

 MŽP - zpracování studií systémů sídelní zeleně 

 

 

Veřejné dění 

 MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší několik novinek. Jednou 

z nich je také, že od 1. září letošního roku stačí mít revizi kotle na tuhá paliva pouze 

každé 3 roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019. Ministerstvo 

životního prostředí také připravuje novou databázi ‚revizáků‘ v ČR. Lidé, kteří nebudou 

mít techniky určené výrobcem svého kotle v dosahu, si budou moci vybrat jiného 

‚revizáka‘ ze svého okolí, aby neplatili za dopravu. Cenová regulace MF by měla 

zastropovat cenu za službu samotnou i cenu za kilometr jízdy. Cena by tak byla 

předvídatelná a nepřekročitelná. 

 Senát schválil poslanecký návrh novely školského zákona, který mimo jiné ruší povinnost 

zajistit místa pro dvouleté děti od 1. září 2020 v mateřských školách. 
 

 Ministerstvo vnitra uveřejnilo aktualizované metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby 

a vydávání obecně závazných vyhlášek - obecná část. Doporučení popisuje proces tvorby 

a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Najdete zde také informace týkající se 

platnosti, účinnosti či zániku platnosti a účinnosti. Dokument včetně všech dalších 

doporučení k vyhláškám obcí naleznete na stránce:  

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-

zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
 

Informace pro obce z posledních měsíců 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace-obce
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


 

 

 

 
 
 
 
 
Tradiční akce, která již podesáté, umožní setkání a diskuze významným aktérům rozvoje Venkova. 
Nosnými tématy letošního ročníku jsou voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova 
center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov plní mimo jiné úlohu 
národního venkovského parlamentu a její závěry jsou pak diskutovány na evropské úrovni. V rámci 
připravovaného programu bude příležitost navštívit i řadu ukázkových projektů, které přispěly k 
zlepšení života místních obyvatel tohoto krásného koutu naší republiky. 
Veškeré informace včetně možnosti se přihlásit jsou na webu: http://www.konferencevenkov.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
I v letošním roce srdečně zveme žáky 7. až 9. tříd společně 
s vyučujícími, výchovnými poradci i rodiči na Veletrh středních škol 
Kyjovského Slovácka, který proběhne 26. 9. 2018 od 9:00 do 17:00 
v Domě kultury Kyjov a venkovním prostranství. 
 

 

 

Proč veletrh navštívit? 

 Připravené jsou praktické ukázky většiny oborů našich SŠ a žáci si mohou jednotlivé činnosti 
samy vyzkoušet.  

 Třídy budou mít k dispozici svého průvodce veletrhem, který jim zprostředkuje všechny 
informace o SŠ, které budou žáky zajímat. 

 Můžete absolvovat i doprovodný program v podobě workshopů a skupinových aktivit 
zaměřených na přemýšlení nad budoucností žáka ve vztahu k dalšímu vzdělávání. 

 Odměnou pro žáky je edukativní vědecká show v podání Úžasného divadla fyziky 
s představením Příběh žárovky. 

Veletrh, doprovodný program i vědecká show jsou ZDARMA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JMK si Vás dovoluje srdečně pozvat na odborný seminář s názvem 

"Výsadba zeleně v jihomoravské krajině". Seminář se bude konat 

v úterý 11. září 2018 od 9:30 do 13:30 hodin a to v aule 

Administrativního a školícího centra Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, Cejl 530/73 v Brně – místnost č. 117, 1. 

podlaží. Na semináři Vám budou poskytnuty praktické informace 

k výsadbě a péči o zeleň, přípravě projektů a zdrojům financování, 

včetně ukázek z praxe. Vstup na seminář je bezplatný, občerstvení bude zajištěno. Svou účast prosím 

potvrďte na adresu kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz do 31. srpna 2018. 

Zveme Vás 

http://www.konferencevenkov.cz/
mailto:kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz


 

 

GASTRO FEST KOMOČA 

První srpnový víkend reprezentoval 

"výběr" Kyjovského Slovácka na 

Gastro festu Komoča. 

Slovácké koláčky, kyjovské patenty a 

šumajstr - to byly lahůdky, které 

prostě nesměly chybět! 

 

 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ANEB „VIDLÁCKÁ OLYMPIÁDA“ 

I starostové potřebují relaxovat. A 

tak jsme si pro ně připravili 

neformální setkání v podobě 

"Vidlácké olympiády". Soutěžní 

družstva bojovala o titul "Vidláka" v 

sedmi disciplínách. Soutěžilo se v 

hodu vidlemi do dálky, proběhl závod 

v rytí, rychlokošt, labužnický kvíz a 

další. A odměna pro vítěze? Kromě 

výborného dortu jsme rozdávali i 

KAČKY do obecních rozpočtů. Těšíme 

se, co za tyto netradiční dotace 

starostové do obcí pořídí.  

 

NA KOLE DĚTEM JIŽNÍ MORAVOU 

16. června se v obcích Kyjovského Slovácka 

uskutečnil veřejný cyklovýlet na podporu 

onkologicky nemocných dětí s názvem Na 

kole dětem Jižní Moravou. Přidat se mohli 

malí, velcí, mladí i dospělí, zkrátka všichni, 

kteří chtěli udělat něco pro sebe a zejména 

pro ty, kteří to potřebují. Společně s námi 

šláplo do pedálu přes 130 účastníků a nejen 

díky našim zapojeným obcím se podařilo 

vybrat 81 650 Kč. Za tento skvělý výsledek 

patří všem velké poděkování. 

V posledních měsících proběhlo 

https://www.facebook.com/pages/Komo%C4%8Da/108338962531765?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV0LFsPH2aREH0HE7reSh_gl1w-NI_BRbhdUG3JZnR_QMonE2iT9JhRWo9x2Fr3rzUcLJ9AtUM5LULbmueBNQK7VUckZDiS42LXgwG8ve34YVNZnBFkrAPNsJbc6QfTGzSMCw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Komo%C4%8Da/108338962531765?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDV0LFsPH2aREH0HE7reSh_gl1w-NI_BRbhdUG3JZnR_QMonE2iT9JhRWo9x2Fr3rzUcLJ9AtUM5LULbmueBNQK7VUckZDiS42LXgwG8ve34YVNZnBFkrAPNsJbc6QfTGzSMCw&__tn__=K-R


 

 

 

Fotíte rádi?  Tak se zapojte do fotosoutěže s facebookovou 

skupinou Rozhoupaná Kyjovská krajina. 

Vyfoťte originální fotku na některé z houpaček v krajině, na 

fcb fotku vložte do komentáře pod soutěžní příspěvek a 

čekejte na losování! Vyhrávají 2 vylosovaní šťastlivci a 1 nej 

fotografie. Výherci získají zajímavé ceny. 

 

 

Soutěž 

https://www.facebook.com/groups/2039402066281137/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmr9bzyVPEz_7u5g_8T_PLceDleXQnWrTph3YDWAKc9Pus2UBi2DmixnfPkoCsFgUOnPXjzAnKKkX6JSBjSRtVABgL6jJyE6Vwm4pwRcQ0191__wnU4ysgDlhG9Ry90Q3_bIc&__tn__=K-R


 

 

Služby poskytované obcím 

 poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy a 

samosprávy 

 zprostředkování externího poradenství (odborníci z různých odvětví) 

 facilitace složitých jednání 

 poskytování služeb komunitního plánování 

 odborné poradenství v oblasti čerpání dotací, monitoring dotačních možností 

 podílení se na přípravě strategických plánů obcí 

 podpora při evaluaci a aktualizaci strategických plánů 

 organizování vzdělávacích aktivit pro obce 

 příprava vzorových dokumentů pro obce 
 

NOVĚ PRÁVNÍ PORADNA: 
 zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek  

 oponování či konzultování veřejných zakázek  

 hájení oprávněných zájmů obce a vyvažování po odborné stránce potřeb obce při 

zadání zakázky 

 metodická činnost vůči obcím na úseku zadávání veřejných zakázek 

 důraz i na sociální a environmentální aspekty zadávání veřejných zakázek 

 

 

 

Poskytované služby 



 

Služby pro veřejnost 

 

Služby pro veřejnost poskytuje CSS DSO Severovýchod ve spolupráci s Místní akční skupinou 

Kyjovské Slovácko v pohybu jedná se o následující aktivity: 

 informační servis a zprostředkování aktuálních informací o regionu Kyjovského 

Slovácka 

 organizační zajištění akcí a facilitace složitých jednání 

 pomoc s komunitním plánováním a zapojováním veřejnosti 

 osvětové a vzdělávací akce, semináře a kurzy šité na míru Vašim potřebám 

 bezplatné poradenství v oblasti ekologie, zdravého životního stylu 

 realizaci vzdělávacích zájezdů po regionu za příklady dobré praxe 

 pomoc s vydáním regionální publikace případně osvětové regionální brožurky 

 zapůjčení našeho mobiliáře pro pořádání akcí (velkokapacitní stan, altány, stánky, 

pivní sety, židle, podium, ozvučení, osvětlení, …) 

 

 zprostředkování aktuálních informací z dotačních programů 

 vyhledávání vhodných dotačních programů pro Vaše projekty 

 metodickou podporu při psaní projektů 

 pomoc s realizací zajímavých smysluplných nápadů 

 pomoc se založením vlastní neziskové organizace 



 

 

 

Kancelář 
 

 

 

 

Úřední hodiny 

pondělí 9:00 – 15:00 

čtvrtek 9:00 – 15:00 

 

 

 

Právní poradna 

čtvrtek 9:00 – 12:00 

 

 

 

Tým CSS 

Manažerka CSS 

Anna Čarková 774 664 698 annacarkova@kyjovske-slovacko.com 

Specialisté pro rozvoj mikroregionu 

Ing. Tomáš Kolařík 775 766 469 tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com 

Ing. Pavel Smetka 737 448 756 pavelsmetka@kyjovske-slovacko.com 

Specialistka na veřejné zakázky 

Eva Jurečková, DiS.  evajureckova@kyjovske-slovacko.com 

Mgr. Gabriela Lukášková 728 924 994 lukaskova@poradimevamsro.cz 

 

 

Masarykovo náměstí 13/14, 
697 01 Kyjov 

Centrum společných služeb 

mailto:annacarkova@kyjovske-slovacko.com
mailto:tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com
mailto:pavelsmetka@kyjovske-slovacko.com
mailto:evajureckova@kyjovske-slovacko.com
mailto:lukaskova@poradimevamsro.cz


 

 
 

 

Archlebov Bukovany Bzenec 

 

 

Čejč 

 

 

Čeložnice Dambořice 

Domanín Dražůvky Hovorany Hýsly Ježov Karlín 

 Kelčany Kostelec Kyjov Labuty Lovčice Moravany 

Moravský 
Písek 

Násedlovice Nechvalín Nenkovice Ostrovánky Skalka 

Skoronice Sobůlky Stavěšice Strážovice Svatobořice-
Mistřín 

Syrovín 

Šardice Těmice Uhřice Věteřov Vlkoš Vracov 

 Vřesovice Žádovice Žarošice Ždánice Želetice Žeravice 

 

Obce DSO Severovýchod 


