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:
- 30. 3. 2017: RÚIAN (lektor: Mgr. Jaromír Filip), místo
konání: Nezamyslice (počítačová učebna ZŠ)
Plánovaná témata seminářů:
- 2017: Zákoník práce – termín i místo konání bude
upřesněno v rozeslané pozvánce
- 2017: GDPR – 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).

Oblast veřejných zakázek v činnosti DSO
V červenci 2017 absolvovali pracovnice DSO Zdeňka
Loučková a Martina Kouřilová čtyřdenní školení SMO ČR
v Ostravě, zaměřené na oblast veřejných zakázek.
DSO nově nabízí konzultační a poradenské služby
v oblasti přípravy dokumentace výběrových řízení na
zakázky malého rozsahu, a to primárně u individuálních
projektů obcí, realizovaných za dotační podpory MAS
v programovém rámci IROP. DSO rovněž nabízí
konzultace při zpracování souvisejících Žádostí o dotaci.

Regionální projekty DSO - aktuálně
Projekty DSO předložené v rámci výzev 40. a 41. OPŽP
byly vybrány k podpoře.
Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov:
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, bylo pořízeno 423 ks domácích kompostérů, dva
štěpkovače a jeden drtič dřevní hmoty. Celkové
předpokládané náklady projektu činily 2.208.250,- Kč.
Skutečné náklady jsou pak ve výši 2.115.884,- Kč. Míra
dotace: 85%. Pořizované vybavení již bylo dodáno do
všech obcí – míst realizace. Dofinancování projektu ze
strany zapojených obcí již reálně proběhlo
Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký
venkov:
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. Aktuálně
probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele.
Termín dodání vybavení se předpokládá do 31.12.2017.
Pracovní elektrotříkolky – avizovaná možnost:
V rámci červnového setkání starostů DSO proběhla
praktická prezentace pracovních elektrotříkolek, na které
bude možné pravděpodobně na podzim 2017 žádat
finanční příspěvek z OPŽP. Téma bude dále řešeno.

