Informační zpravodaj
Mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko
•

Rozvoj regionu

•

Spolupráce obcí

Novinky z Centra společných služeb

•

Dotační poradenství

Centrum společných služeb (CSS), to je kontaktní centrum pro občany a obce
Mikroregionu Hranicko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko se rozhodl
toto centrum zřídit v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR.

•

Propagace regionu

•

Společné postupy

•

Veřejné zakázky

•

Strategické dokumenty

Centrum společných služeb funguje od června 2016. Centrum je nyní plně
v provozu a došlo také k navýšení činností a aktivit, které centrum vykonává.
V současné době pracuje centrum v tříčlenném pracovním týmu – kontakty
na pracovníky na konci zpravodaje. Od června 2017 se tým rozšířil o specialistu
na veřejné zakázky, který je jakýmsi gestorem pro veřejné zakázky pro naše
centrum. Svaz měst a obcí, který je nositelem projektu, organizuje pro centra
vzdělávací program, kterého se mohou účastnit všichni pracovníci center.
Pro další období jsou plánovány semináře: Zákon o ochraně osobních údajů,
Archivnictví a spisová služba, Obecně závazné vyhlášky, Zákon o řízení a kontrole,
Hospodaření obce, výroční zpráva, sestavování rozpočtu apod.
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Aktivity CSS
Centrum pracuje jak pro obce, tak pro jeho spolky,
neziskovky, školy i občany. V uplynulém období od února
2017 do srpna 2017 jsme se podíleli na těchto aktivitách:
•
Dotační poradenství – každodenními činnosti
centra je poskytování služeb souvisejících s dotacemi –
příprava a zpracování žádostí o dotace, administrace a
vyúčtování dotací, apod.
•
Realizace veřejných zakázek – realizovali jsme
zakázky malého rozsahu, ale také díky specialistovi na
veřejné zakázky začínáme realizovat zakázky dle zákona o
veřejných zakázkách
•
3. setkání se starosty zapojených obcí – předání
informací o průběhu projektu, nabídka služeb CSS,
zjišťování spokojenosti se službami

•
Vzdělávání zaměstnanců – vznik aktivity týkající se
veřejných zakázek byl Svazem měst a obcí podpořen
intenzívním vzdělávacím kurzem, kterého se zúčastnili Ing.
Marcela Tomášová a Ing. Josef Křeháček. Mimo to byl
organizován vzdělávací program pro všechny pracovníky
center
•
Realizace projektů spolupráce: Kalendáře
Mikroregionu Hranicko 2018, Studijní cesta do regionu
Znojemsko a Podyjí
•
Realizace projektů: Řešení odpadu v Mikroregionu
Hranicko – Kompostéry pro domácnosti 2017, Kontejnery
pro tříděný odpad, Grantový program Regionu Hranicko
2017, Propagace MR Hranicko 2017, Cyklostezka Skalička –
Ústí, Lávka přes řeku Bečva u obce Ústí – studie, projektová
dokumentace

Co se podařilo
Kompostéry pro domácnosti
V minulých letech Mikroregion Hranicko realizoval již 4 projekty zaměřené na odpadové hospodářství.
Celkem bylo již pořízeno přes 2200 kompostérů. Jelikož se třídění biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
osvědčilo a mezi občany, Mikroregion Hranicko předložil další projekt na pořízení 371 ks kompostérů a 2
štěpkovače. Do konce srpna bude do obcí dodáno 371 kompostérů pro domácnosti a 2 štěpkovače, a to
pro obce: Bělotín, Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Polom, Skalička, Střítež nad
Ludinou, Ústí, Špičky, Zámrsky. Občané se budou moci již během září hlásit na obci o kontejnery.Výše
dotace z Operačního programu životního prostředí činila 85%. Celkové náklady projektu jsou: 1.857.834,Kč a výše dotace: 1.555.154,- Kč.
Kontejnery pro tříděný odpad
Dalším společným projektem, z oblasti odpadového
hospodářství je pořízení kontejnerů. Jedná se zejména o
velkoobjemové kontejnery, které budou obce používat na
biologicky rozložitelný odpad, tj. kontejner bude přístupný na
volně dostupném místě, kde bude ukládán odpad z veřejných
zelených ploch a také za zahrad (kde nestačí domácí
kompostér) a poté bude odpad odvezen na kompostárnu.
Celkem se bude pořizovat 15 kontejnerů pro tyto obce:
ilustrační foto

Býškovice, Černotín, Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Partutovice, Ústí, Zámrsky.
Kontejnery budou dodány nejpozději do konce března 2018 a k dispozici tak a příští sezónu. Projekt je
podpořen z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady: 904.475 Kč, výše dotace 768.803 Kč.
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Akce Zábavou k poznání, která se uskutečnila

Příprava žádostí a dotační management obcím
Sakrální stavby, kulturní a venkovské prvky
Ministerstvo zemědělství již druhým rokem podporuje rozvoj venkova na
vesnicích, a to zejména dotačním programem: Obnova a údržba kulturních a
venkovských prvků. Obce Mikroregionu Hranicko tento program hojně využily.
Bylo možné požádat na obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
jako jsou např. kapličky, kříže, boží muka, zvoničky, křížové cesta, hřbitovy a
hřbitovní zdi, kostely a synagogy. Dále bylo možné financovat vytvoření nebo
obnovu míst pasivního odpočinku, což je veřejné prostranství osazené
lavičkami, odpadkovým košem, stojanem na kola, příp. jiným mobiliářem.
Program nezapomněl ani na významné zemědělské stavby a hasičské zbrojnice.
Mezi podpořené obce patří: Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Skalička, Polom,
Potštát, Špičky. Dotace činila až 70 %, max. 700 tis. Kč dle typu projektu.

Foto: Křížek Vysoká

Oprava silnic místních komunikací
Opravu místních komunikací podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj a také Olomoucký kraj. Obce této
možnosti využily a žádaly dotace na opravy místních komunikací. Tato oblast bude pravděpodobně
Akce Zábavou k poznání,
podporována i v příštím roce.
Lávka přes řeku Bečva u obcí Ústí-Černotín

která se uskutečnila v létě
2016 ve Všechovicích.

Velkým, dlouho připravovaným projektem Mikroregionu Hranicko je vybudování lávky přes řeku Bečva
v obcích Ústí a Černotín. Jedná se o lávku, která spojí tyto dvě obce a naváže na síť cyklostezek, zejména na
Cyklostezku Bečva a odkloní cyklodopravu po této velmi frekventované cyklostezce mimo silnice s hustým
provozem. V současné době je vypracována studie, zahájily se práce na projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí. Veškeré práce týkající se této
aktivity jsou koordinovány společně s aktivitami Povodí
Morava, které projektově a následně i fyzicky bude
realizovat na řece Bečva protipovodňová opatření.
Současně intenzívně probíhají pracovní setkání
k cyklodopravě – na celém řešeném úseku od Skaličky,
přes Ústí, Černotín až po Hranice. Celá tato velká akce
je naetapovaná, a to zejména podle místa realizace.
Velmi intenzívně se pracuje na projektové přípravě a
stavebních povoleních tak jednotlivých úseků tak, aby Studie lávky
v dalších letech mohly být jednotlivé úseky realizovány a cyklostezka Bečva byla komfortnější pro cyklisty
z regionu i další návštěvníky. Protože se jedná o dlouhodobou a náročnou aktivitu, o dalším Vás budeme
informovat.
Z oblasti cyklodopravy je aktuální také příprava cyklostezky z Hustopečí nad Bečvou do Milotic nad
Bečvou, která vyloučí cyklisty z frekventované silnice, zvýší bezpečnost cyklistů, a to zejména místních, kteří
projíždějí mezi obcemi do zaměstnání. Podrobněji budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
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Akce Zábavou k poznání, která se uskutečnila v létě
2016 ve Všechovicích.

Studijní cesta na Znojemsko

Kalendář 2018

Studijní cesta, již tradiční akce starostů a zástupců
obcí, proběhla letošní rok na Znojemsku. Třídenní
studijní cesta byla spojena s cykloturistikou. Na
kolech jsme tak mohli poznávat region Znojemsko
a Podyjí, a to zejména přírodní krásy a zajímavosti
regionu, předávaly se vzájemně bohaté
zkušenosti z činnosti obcí. Protože jsme byli
v typicky vinařské oblasti, nechyběla ani
ochutnávka vín ve vinařství Koníček. Poděkování
patří všem spoluorganizátorům a také
účastníkům. Na příští rok připravujeme studijní
cestu na pravděpodobně Třeboňsko. O termínu,
místu a dalších podrobnostech budeme včas
informovat.

Mikroregion Hranicko i v letošním roce připravuje
společný kalendář na rok 2018. Pro tentokrát je
vybráno téma venkovu blízké: Sakrální stavby
v obcích mikroregionu Hranicko. V současné době
finalizujeme sběr podkladů a bude následovat
grafická úprava. V kalendáři budou fotografie
kostelů, kapliček, křížků, ale také interiérů fary.
Kalendář bude k dispozici na podzim 2017.
Společný nákup energií
Mikroregion Hranicko již od roku 2010 nakupuje
energie pro obce, jejich školy a neziskovky
společně. V uplynulých letech se nám podařilo
díky společnému postupu dosáhnout výrazných
úspor nákladů na elektrickou energii a zemní
plyn. Vzhledem k vývoji cen na světovém trhu se
nám letos sice nepodařilo získat tak výhodné ceny
jaké máme na rok 2017, ale i tak budou pro obce
přijatelné. V letošním roce jsme potvrdili obchod
na elektřinu a zemní plyn na 2 roky dopředu, tj.
na
2018
a
2019
Kč.

Grantový program Regionu Hranicko 2017
Grantový program Hranicko vznikl na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a letos se
realizuje již 10. ročník. Program se připravuje ve spolupráci Mikroregionu Hranicko a místních významných
firem a snahou je podpořit kulturní dění v našem regionu. Podporují se akce především se zaměřením na
děti i mládež a program má za cíl zvýšit nabídku, bohatost, ale i celkovou kvalitu akcí. V letošním roce nám
bylo podáno 27 žádostí o podporu různých akcí, z toho následně vybráno 14, kterým byl/bude poskytnut
jednorázový příspěvek do výše 15.000 Kč. Grantový program mohl tak letos již podpořit například:
Mistrovství ČR v judu i mezinárodní mládežnickou soutěž v témže sportu v Hranicích. V okolních obcích se
pak konalo pálení čarodějnic v Klokočí, dětské sportování v Opatovicích nebo 90. výročí založení SDH
Akce Zábavou k poznání, která se uskutečnila v létě 2016 ve
v Porubě a další.
Všechovicích.

V roce 2017 jsou do projektu zapojeny tyto subjekty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikroregion Hranicko
Cement Hranice, a.s.
CS STEEL a.s.
DEMSTAV group, s.r.o.
KUNST spol. s.r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
TONDACH Česká republika s.r.o.
VÁHALA a spol. s.r.o.
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OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ SDH PORUBA SE VYDAŘILY!
Sbor dobrovolných hasičů Poruba oslavil v sobotu 24. Června 90 let od svého založení. Akce začala mší
svatou v místní kapli a poté se přemístila do místního KD, kde byli oceněni členové sboru a následně se
pokračovalo v areálu výletiště.
Tam na návštěvníky čekali předváděcí a záchranné akce jak Policie ČR, tak dobrovolných či
profesionálních hasičů. Do některých akcí se zapojili i děti, pro které byl program hlavně určen a na
vyřádění se mohly sklouznout po obří skluzavce nebo projet na koňském povoze.
Celé odpoledne a večer akci doprovázela hudební produkcí Slovenská cimbálová muzika Carpatia.
Akce byla podpořena Grantovým programem Mikroregionu Hranicko. Za hojnou účast a podporu děkují
hasiči z Poruby.

•
•
•
•
•
Foto: Bronislav Tučný

•

Pozvánka na akce GP:

•

O pohár SDH Radíkov
Termín konání: 10.9.2017
Místo konání: Radíkov

Od adventu do Vánoc
Termín konání: 29.11.2017
Místo konání: ZŠ a MŠ Všechovice

•

Vánoční trh ve Střítěži

Akce Zábavou k poznání, která se uskutečnilaTermín
v létě 2016
ve 13.12.2017
konání:
Všechovicích.
Místo konání: ZŠ a MŠ Střítěž nad Ludinou
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Obce CSS

Centrum společných služeb nabízí
➢

příprava, řízení a administrace projektů obcí,

• Bělotín

➢

příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,

• Černotín

➢

monitoring dotačních titulů,

• Dolní Těšice

➢

projektové poradenství obcí,

• Horní Těšice

➢

odborné konzultace k veřejným zakázkám,

➢

zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,

➢

spolupráce při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,

➢

organizace společných nákupů energií nebo jiných komodit,

➢

prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),

➢

spolupráce při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,

➢

Spolupráce při zajištění zpracování územního plánu obce,

➢

příprava právních dokumentů,

• Polom

➢

příprava vzorů nájemních nebo kupních smluv,

• Potštát

➢

zajištění právních služeb pro obce,

• Radíkov

➢

zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,

• Skalička

➢

přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO,

➢

přípravu informačního zpravodaje pro občany,

➢

propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,

• Hranice
• Hustopeče n. Bečvou
• Jindřichov
• Klokočí
• Milotice n. Bečvou
• Partutovice

• Střítež n. Ludinou
• Špičky
• Ústí
• Zámrsky

Veřejné služby v obcích Mikroregionu Hranicko
Součástí informačního zpravodaje je seznam veřejných služeb nabízených na území obcí
Mikroregionu Hranicko. Přehledně jsou zde uvedeny kontaktní údaje na obce, seznam
školek, škol, kulturních a sociálních zařízení, či sportovišť a jiných volnočasových služeb.

Centrum společných služeb

Kontakty na pracovníky:

Mikroregion Hranicko

Ing. Marcela Tomášová, manažerka Mikroregionu Hranicko
Email: m.tomasova@regionhranicko.cz
Mob: 739 430 576

Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
IČ: 709 61 051
www.regionhranicko.cz

Ing. Šárka Beránková, specialistka na rozvoj regionu
Email: s.berankova@regionhranicko.cz
Mob: 774 959 582
Ing. Josef Křeháček, specialista na veřejné zakázky
Email: j.krehacek@regionhranicko.cz
Mob: 739 126 732
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