Základní informace o DSO Hanácký venkov
Území DSO Hanácký venkov se rozkládá na jižním okraji
Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje
Jihomoravského v těsném sousedství s krajem Zlínským.
Na území 28 členských obcí žije přes 17 600 obyvatel.

DSO Hanácký venkov zapojen v projektu CSS
Projekt „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také „Centra
společných služeb“ (CSS), je aktivitou Svazu měst a obcí
ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center
společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí
(DSO).

Celkově počítá projekt se zapojením 86 svazků obcí
z celé ČR. Jedním ze zapojených svazků je pak právě
také DSO Hanácký venkov.
V rámci projektu je členským obcím DSO nabízeno
několik okruhů podpůrných a poradenských činností,
které mohou dle zájmu či aktuální potřeby využívat.
Jedná se rámcově o tyto tematické oblasti činností:
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- sdílená administrativní kapacita, poradenství
v oblastech dle preferencí členských obcí
- vzdělávací aktivity: školení pro představitele
obcí a zaměstnance obecních úřadů
- zprostředkování právní podpory mezi obcemi,
SMO ČR a spolupracující právní kanceláří
- dotační poradenství a činnosti související
s předložením individuálních projektů IROP
- příprava a realizace regionálních projektů
Aktuální informace k vybraným oblastem: viz str. 2
Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků
ve výše zmíněných oblastech je manažerka CSS
Zdeňka Loučková:

dso@hanackyvenkov.cz, +420 602 508 690

Poradenství a podpůrné činnosti: ARCHIVACE
Podpora v rámci archivační činnosti obcí:
Jako vhodná a většinou členských obcí potenciálně
využitelná podpůrná činnost byla pro rok 2017
identifikována podpora v oblasti řešení archivace (velké
množství na obcích uložených dokumentů). V rámci této
činnosti DSO nabízí členským obcím bezplatnou
asistenci při komplexním řešení problematiky; tzn.,
konkrétně při těchto činnostech:
- Spisový a skartační řád (aktualizace, úprava)
- Evidence dokumentů a tvorba spisů
- Příprava skartačního řízení
- Provedení skartačního řízení
Tato podpůrná činnost probíhá v roce 2017 dle
individuální domluvy s konkrétní obcí takto:
- Zaslání poptávky po službě ze strany členské
obce DSO na e-mail: dso@hanackyvenkov.cz
- Domluva termínu úvodní osobní návštěvy
manažerky DSO na dané obci
- Osobní návštěva manažerky DSO na obci
(vyhodnocení rozsahu, domluva na postupu,
termínu zahájení a harmonogramu prací)
- Dále postupná realizace činností uvedených v
odrážkách prvního odstavce (spolupráce
manažerky DSO s pracovníky, představiteli
obce, včetně zprostředkování asistence
pracovníka Státního okresního archivu na
místě)
Poptávku po bezplatné službě DSO „Podpora
v rámci archivační činnosti obcí“ lze zasílat na
e-mail dso@hanackyvenkov.cz
Případné dotazy
pak na tel. +420 602 508 690 (Zdeňka Loučková).

Nabídka vzdělávacích seminářů pro obce
Jednotlivá školení probíhají vždy v regionu DSO.
Náklady související s úhradou lektorného, příp. pronájmu
či občerstvení, jsou na základě celkového počtu
účastníků jednotlivých seminářů vždy rozpočítány a
fakturovány jednotlivým zúčastněným obcím.
Uskutečněné semináře:
- 23. 11. 2016: Účetní závěrka ke konci roku 2016 a
novinky pro rok 2017 (36 účastníků)
- 30. 11. 2016: Nemocenské pojištění a pojistné na
sociální zabezpečení od 1.1.2017 (21 účastníků)
Plánovaná témata seminářů:
- 30. 3. 2017: RÚIAN (lektor: Mgr. Jaromír Filip), místo
konání: Nezamyslice (počítačová učebna ZŠ)
- duben: Seminář Státního okresního archivu – termín i
místo konání bude upřesněno v rozeslané pozvánce
Přímé pozvánky na semináře jsou rozesílány na e-maily
všech členských obcí DSO a umisťovány na internetové
stránky dso.hanackyvenkov.cz
Náměty na témata seminářů DSO či jakékoliv případné
dotazy lze směřovat na e-mail dso@hanackyvenkov.cz či
na tel. +420 602 508 690 (Zdeňka Loučková).

Právní služby
Avizovaná bezplatná právní podpora pro členské obce
DSO, poskytovaná ze strany externí advokátní
kanceláře, bohužel zatím stále není dostupná. Důvodem
jsou průtahy v rámci výběrového řízení Svazu měst a
obcí ČR na dodavatele těchto služeb (advokátní kancelář
bude společná pro více DSO). O reálném zahájení této
služby budete informováni samostatným e-mailem.

Regionální projekty DSO - aktuálně
V listopadu 2016 se DSO Hanácký venkov zapojil do
dvou výzev Operačního programu Životní prostředí, a to
s projekty „Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký
venkov“ a „Doplnění systému pro separaci KO DSO
Hanácký venkov“. Projekty v rámci kontroly MŽP ČR
vyhověly z hlediska formálních náležitostí a kritérií
přijatelnosti. Vyhodnocení a zveřejnění výsledků
věcného hodnocení se u obou výzev předpokládá na
přelomu března a dubna 2017.
40. výzva – prevence vzniku odpadů:
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Požadavek žadatelů: cca 500 mil. Kč (315 žádostí)
První z uvedených aktivit navazuje na v roce 2015
realizovaný projekt MAS Hanácký venkov, v rámci
kterého bylo do 17 členských obcí pořízeno vybavení:
domácí kompostéry a obecní štěpkovače za bezmála 5
mil. Kč. Do aktuálního navazujícího projektu se zapojilo 8
obcí, předpokládá se pořízení 423 ks domácích
kompostérů, dvou štěpkovačů a jednoho drtiče dřevní
hmoty. Celkové předpokládané náklady projektu činí
2.208.250,- Kč. Předpokládaná míra dotace: 85%.
41. výzva – materiálové a energetické využití odpadů:
Alokace výzvy: 1,85 mld. Kč
Požadavek žadatelů: cca 3 mld. Kč (900 žádostí)
Druhý ze zmíněných projektů DSO je zaměřen na
doplnění systému pro separaci komunálního odpadu v
rámci 12 členských obcí DSO. Předpokládané celkové
výdaje projektu činí 4.345.715,- Kč a je v nich zahrnuto
celkem 582 ks kontejnerů či nádob na separovaný odpad
(papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, objemný odpad) a
rovněž 5 traktorových nosičů kontejnerů.

