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.

INFORMAČNÍ
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Předsedkyně DSO:
Ing. Bronislava Augustinová, starostka Obce Želeč
Místopředseda DSO:
Ladislav Sypko, starosta Obce Doloplazy
Kontaktní osoba CSS:
Pavlína Rösslerová
sídlo, kancelář:
web:
e-mail:
telefon:
dat. schránka:

Tajemník DSO:
Mgr. Dominik Vlč

Doloplazy 15, 798 27 Nezamyslice
dso.hanackyvenkov.cz
dso@hanackyvenkov.cz
+420 606 547 973 (P. Rösslerová)
2xazq8d

Jedná se rámcově o tyto tematické oblasti činností:
- sdílená administrativní kapacita, poradenství
v oblastech dle preferencí členských obcí
- vzdělávací aktivity: školení pro představitele
obcí a zaměstnance obecních úřadů
- činnost sdíleného pověřence pro ochranu
osobních údajů
- dotační poradenství a činnosti související
s předložením individuálních projektů IROP
- příprava a realizace regionálních projektů
Aktuální informace k vybraným oblastem: viz str. 2
Seznam veřejných služeb na území DSO naleznete zde:
http://dso.hanackyvenkov.cz/file.php?nid=14874&oid=6760265

Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků
ve výše zmíněných oblastech je
Pavlína Rösslerová, dso@hanackyvenkov.cz,

+420 606 547 973

Lokální ekonomika – nová aktivita CSS
Projekt Center společných služeb SMO ČR vstoupil
červencem letošního roku do své závěrečné fáze, kdy
jeho realizační fáze skončí posledním prosincem 2019.
Zbývající čas bude, vyjma obvyklých činností, věnován
nové klíčové aktivitě projektu „lokální ekonomika“.
V rámci této aktivity provede pracovník CSS s každým
starostou/tkou v DSO strukturovaný rozhovor dle
dotazníku o tématu lokální ekonomiky, spolupráce s
ostatními aktéry v území apod.
Z těchto dotazníků následně CSS zpracuje hromadný
Seznam malých a středních podnikatelů vč. OSVČ a
Databázi brownfields a nebytových prostor, které bude
za celé území CSS.
Brownfields se rozumí nemovitost (území, pozemek,
objekt, areál), která je nevyužívaná a zanedbaná. Vzniká
jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční,
vojenské či jiné aktivity. Je to např. zpevněná ohraničená
plocha, areál bývalého JZD, volná výrobní hala, prázdný
sklad, objekty bývalých statků, volné místnosti či objekty
o malé užitné ploše vhodné k drobnému podnikání.
Vzniklé seznamy budou mít víceúčelové využití. Seznam
starosty „ověřených“ malých a středních podniků
v regionu bude sdílen mezi členskými obcemi DSO jako
databáze doporučených dodavatelů v rámci různých
oborů a druhů plnění. Seznam brownfields bude pak
využit jako analytický podklad při přípravě strategických
dokumentů území, dále jako podklad při přípravě
dotačních projektů do odpovídajících programů a rovněž
také jako zdroj informací pro potenciální zájemce (např.
z řad podnikatelských subjektů) o nevyužité prostory.

Doplnění systému pro separaci KO DSO II
Od 2. září 2019 do 3. února 2020 je možné předkládat
Žádosti o dotaci do 126. výzvy Ministerstva životního
prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci „Operačního programu Životní prostředí“, která je
mj. zaměřena na podporovanou aktivitu 3.2.1: Výstavba
a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů.
V rámci uvedené aktivity je možné podpořit také systémy
pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity (bez
svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů,
nosičů kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a
odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o
sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného
odpadu a nápojových kartonů). Tzn., je možné podpořit
stejnou oblast, jež byla předmětem regionálního projektu
DSO z roku 2018, s dotací převyšující 3,6 milionu Kč.
V průběhu měsíce září 2019 bude e-mailovým oslovením
obcí zjištěn potenciální zájem o vybavení v rámci
odpadového hospodářství. Jednotlivé odpovědi budou v
říjnu vyhodnoceny z hlediska rozsahu a skladby a
následně bude rozhodnuto o dalším postupu.
Finanční rozsah akce je podstatný mj. z pohledu režimu
podpory, kdy je třeba sledovat celkovou finanční
náročnost projektu a zařazení z hlediska veřejné
podpory. Pokud by byl totiž projekt zařazen do režimu
„de minimis“, dotace by neměla převýšit cca 1,4 milionu
Kč. Skladba požadovaného vybavení je vedle toho
podstatná z hlediska předpokládaného bodového zisku
projektu v rámci hodnocení, tedy z hlediska předpokladu
jeho úspěšnosti, resp. neúspěšnosti.

Připravované či uvažované aktivity DSO
Využití bioodpadu v obcích DSO II
Podobně jako v případě projektu zaměřeného na
separaci odpadů, plánuje se také oslovení obcí ve
vztahu k připravované výzvě OPŽP č. 122, zaměřené na
prevenci vzniku odpadů. Zde by se jednalo de facto již o
třetí pokračovaní projektu nákupu domácích kompostérů
pro občany regionu DSO. Příjem žádostí dané výzvy
bude probíhat mezi 1. dubnem a 30. červencem 2020,
čemuž bude přizpůsoben i termín zjišťování zájmu.
Jedná se patrně o poslední výzvu v rámci dané aktivity
v tomto rozpočtovém období EU.
Vedení účetnictví podnikatelským subjektům
Projekt CSS Svazu měst a obcí ČR představoval
v uplynulých letech stěžení zdroj financování chodu
DSO. Vzhledem k jeho očekávanému konci v letošním
roce, je třeba zabývat se zajištěním jiných zdrojů
financování. Závazek nezavádění standardních
členských příspěvků, se kterým DSO vznikal, i nadále
trvá a je tedy třeba hledat zdroje jiné.
Jako důležitý zdroj financování byly zavedeny příspěvky
obcí na částečné krytí činnosti sdíleného pověřence pro
ochranu osobních údajů. Zde se však předpokládá
snížení těchto úhrad při navýšení počtu zapojených
subjektů, jelikož se ne zcela potvrdila předpokládaná
intenzita nutných činností v rámci uplatňování GDPR.
Za doposud spíše symbolický zdroj lze naopak označit
příjmy za vedení účetnictví spolkům.
A jedním z příjmů nově uvažovaných je pak zavedení
služby vedení účetnictví podnikatelským subjektům
v rámci regionu.

