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Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko (DSO) se zapojil do nového projektu

LANŠKROUNSKO

Jeho strategickým cílem je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a

Svazu měst a obcí ČR zkráceně nazvaného „Centra společných služeb“ (CSS).

Nový projekt Svazu měst a obcí ČR
nazvaný „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní

poskytování a rozvoj veřejných služeb v území Dobrovolného svazku obcí
Lanškrounsko pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí
sdružených v DSO. Na otázky odpovídá manažer CSS Jan Šebrle (JŠe):

spolupráce“, zkráceně také „Centra

„CSS budou poskytovat potřebné a požadované

společných služeb“, (CSS), reg. č.

služby (dle požadavků starostů, a dalších

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

zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s

který byl spuštěn od 1. července

důrazem na samosprávné kompetence“

2016, je zaměřen na vytvoření a
provoz CSS v rámci Dobrovolných
svazků obcí (DSO). Prostřednictvím
těchto svazků se mohou zapojit obce,
jejich orgány a také jimi zřízené
organizace, s cílem zajistit efektivnější
poskytování

veřejných

služeb

Otázka: Jaké jsou další cíle projektu CSS?
JŠe: Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi
meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:
1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb
poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,

občanům. Projekt je novou aktivitou

2. rovnoprávnější přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,

Svazu a navazuje na úspěšný projekt

3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,

„Meziobecní spolupráce“ v době od

4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,

května 2013 do listopadu 2015.

5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze
zaměstnanců DSO,
a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení
odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce.
Otázka: Jak budou CSS pracovat na naplnění těchto cílů?
JŠe: CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků
starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na
samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního

poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového

Z ČINNOSTI CSS:

managementu, poskytování informačního servisu apod.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ

působnosti výkonu státní správy (např. správa poplatků, evidence obyvatel

CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přenesené
apod.) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací

V rámci

zasedání

Shromáždění

pravomoc zůstane vždy na samotných obcích a jejích orgánech.

starostů DSO Lanškrounsko proběhlo
dne 13.09.2016 také Úvodní setkání

Otázka: Jaká tedy bude náplň činnosti CSS?

starostů

byl

JŠe: CSS budou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí

představen projekt CSS, jeho cíle,

například pro přípravu obecně závazných vyhlášek, zajištění odborných

náplň činnosti a byla schválena vize

konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, zajištění právních služeb pro

fungování CSS. Součástí setkání byla

obce, zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu,

obcí.

také diskuse
obecně

oddělení

setkání

nad problematikou,

závazných

k dodržování
setkání

Na

vyhlášek

nočního

byla

klidu.

přizvána

kontroly

obcí
Na

vedoucí
Pardubice

z Ministerstva vnitra Mgr. Markéta
Mlynářová, která fundovaně vysvětlila
hojně medializovaný „problém“ a
nabídla starostům další spolupráci.

Kontaktní informace:

Lanškrounsko
dobrovolný svazek obcí

řízení a administraci projektů obcí a mikroregionu, monitoring dotačních
titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace
webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany,
odborné konzultace k veřejným zakázkám, spolupráci při zadání veřejné
zakázky vč. účasti v hodnotící komisi pro výběr zakázky, konzultace při zajištění
strategie rozvoje obce, konzultace při sestavování rozpočtu obce, konzultace
při sestavování rozpočtového výhledu obcí, organizaci společných nákupů
energií nebo jiných komodit, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.
Tento výčet však není úplný. Další oblastí činnosti CSS bude naplňování cílů
stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Podrobnosti bude
možno nalézt na webových stránkách DSO.
Otázka: Bude CSS sloužit i občanům?
JŠe: Na úvodním setkání starostů bylo schváleno, že na CSS se budou moci
občané obracet s problematikou stavu komunikací. Každá silnice, místní
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komunikace a veřejně přístupná účelová komunikace má svého majitele nebo

Ing. Jan Šebrle
manažer CSS
tel.: 602 485 177
sebrle@dso-lanskrounsko.cz
www.dso-lanskrounsko.cz

závadného stavu. Ve složitějších a finančně náročnějších případech bude

správce, který odpovídá za stav příslušné komunikace. Občané většinou
nevědí, na koho se obrátit, když zjistí závadu ve sjízdnosti nebo zhoršený stav
komunikace. Budou proto moci kontaktovat manažera CSS, který příslušnou
informaci předá odpovědnému zástupci vlastníka nebo správce komunikace.
V jednoduchých případech tak může dojít k urychlenému odstranění
alespoň dán podnět k řešení problému a pracovník CSS bude sledovat, jak
probíhají přípravné práce na odstranění závady.

VEŘEJNÉ SLUŽBY
Jedním z cílů CSS je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách. K dosažení tohoto účelu je součástí prvního čísla
Informačního zpravodaje příloha „Veřejné služby v obcích DSO Lanškrounsko“,
v níž jou obsaženy informace o veřejných službách v jednotlivých obcích. Tato
příloha bude publikována na webu www.dso-lanskrounsko.cz jako samostatný
dokument v sekci Informační zpravodaj tak, aby byla snadno vyhledatelná
návštěvníkům webu. Příloha bude průběžně aktualizována.
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