Informační zpravodaj
Mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko
•

Rozvoj regionu

•

Spolupráce obcí

•

Dotační poradenství

Novinky z Centra společných služeb

•

Propagace regionu

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 města obcí ČR.

•

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.
V brzké době by měl do centra přibýt ještě jeden úvazek a to – pověřenec pro
ochranu osobní údajů, jehož hlavními úkoly bude, aby sbíral informace k
preciznímu rozpoznání a vymezení zpracovávání osobních údajů, analyzoval a
kontroloval shodu vnitřní praxe zpracování s právní úpravou, či informoval, radil
a vydával doporučení pro správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Před samotným jmenováním pověřence proběhne ještě na většině obcí
v mikroregionu analýza dat, kterou provedou pracovníci Mikroregionu.
Mikroregion v otázce GDPR úzce spolupracuje se Svazem měst a obcí, který
v loňském i letošním roce připravil vzdělávací semináře, zaměřené přímo na
GDPR a vycházející z informací vydanými Ministerstvem vnitra.
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Aktivity CSS
Centrum pracuje jak pro obce, tak pro jeho spolky,
neziskovky, školy i občany. V uplynulém období od srpna
2017 do konce roku 2017 jsme se podíleli na těchto
aktivitách:

•
Vzdělávání zaměstnanců – pracovníci
Mikroregionu se zúčastňují většiny seminářů pořádaných
Svazem měst a obcí a tím se neustále vzdělávají ve své
profesi.

•
Dotační poradenství – každodenními činnosti
centra je poskytování služeb souvisejících s dotacemi –
příprava a zpracování žádostí o dotace, administrace a
vyúčtování dotací, apod.

•
Realizace společných projektů: Společné řešení
problematiky GDPR, Grantový program regionu Hranicko
2018, Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí: - etapa 1
- Lávka přes Bečvu, etapa 2 - Cyklostezka vč. odbočných
větví – obě části v projektové přípravě, Cyklostezka
Hustopeče nad Bečvou – Milotice nad Bečvou – projektová
příprava, žádost o dotaci

•
Realizace veřejných zakázek – realizovali jsme
zakázky malého rozsahu, ale také díky specialistovi na
veřejné zakázky začínáme realizovat zakázky dle zákona o
veřejných zakázkách
•
Setkávání se starosty zapojených obcí – předání
informací o průběhu projektu, nabídka služeb CSS,
zjišťování spokojenosti se službami

•
Realizace projektů obcí: projekty z programu
obnovy a rozvoje venkova MMR, projekty z programu na
údržbu a obnovu venkovských památek – křížky, kostely,
projekty z Operačního programu životní prostředí – obecní
úřad Klokočí, projekty z IROP – infrastruktura pro základní
školství a další.

Co se podařilo
Sociální byty Polom
Obec Polom se stala úspěšným žadatelem v žádosti o dotaci na sociální byty. V loňském roce probíhala
rekonstrukce nově pořízeného objektu pro obecní úřad. Volný prostor, který vznikl po přemístění obecního
úřadu, bude využit právě na sociální byty pro potřebné občany obce Polom. Žádost byla podána do IROP a
celková podpora činí 1 738 413,90Kč Kč. Proběhlo výběrové řízení a je zahájena stavba.
Nové osvětlení Potštátsko, Všechovice
V minulém období se podařilo získat dotaci na nové osvětlení pro místní části Potštát a obec Všechovice.
Žádost byla podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu, která akce podpořila do výše 50 % celkových
způsobilých výdajů. Nově si tak mohou posvítit v obcích Božkov, Kyžlířov, Lipná, Všechovice. Nově zavedená
světla jsou šetrnější k životnímu prostředí, mají menší spotřebu energie a hlavně produkují méně světelného
smogu. Dalšího kola podání žádosti se zúčastnilo město Potštát, které tak v nynějším roce bude měnit
osvětlení ve svém městě.
ilustrační foto

Křížky, kapličky, hasičské zbrojnice, místa pasivního odpočinku
Toto jsou aktivity, o které v loňském roce žádaly obce z programu na obnovu a údržbu venkovských
památek z Ministerstva zemědělství. Některé již byly zrealizovány, jiné čeká dokončení realizace v letošním
roce: Kříž Vysoká, Kříž Poruba, Místo pasivního odpočinku Skalička, Oprava hřbitova a márnice Skalička,
Oprava hasičské zbrojnice Polom, Oprava hasičské zbrojnice Skalička, Oprava hasičské zbrojnice Zámrsky.
Tento program, zavedený bývaným ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, je mezi obcemi velmi
oblíben a prostředky vynaložené na venkovské stavby je na našich obcích zcela jistě vidět.

Příprava žádostí a dotační management obcím
Ke konci loňského roku a především začátkem letošního, byly již tradičně vyhlášeny programy na podporu
všech možných odvětví. Mikroregion, tak zpracovával mnoho žádostí, jak na Olomoucký kraj, kam se podávali
žádosti do programů: cyklostezky, kultura, podpora SDH a mnohé další, tak na Ministerstvo zemědělství,
které již poněkolikáté podpoří sakrální objekty. Jelikož jde o program, který je u příjemců dotace žádaný,
zaplnil se letos dříve a uzavírka sběru žádostí byla zastavena v jiný termín, než se plánovalo. Do tohoto
programu podali žádost: Skalička, Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Radíkov. Dále se připravovaly projekty
na programu Obnovy a rozvoje venkova MMR – Zámrsky. Mikroregion Hranicko podával žádost na propagaci
mikroregionu a společné aktivity.

Studijní pobyt Třeboňsko
Stejně jako v loňském roce je i letos připraven studijní pobyt za účelem výměny dobré praxe a setkání lidí,
kteří spolupracují s Mikroregionem Hranicko. V loňském roce se navštívilo Znojemsko a domluvilo se, že
letošní rok by se mohlo pro účely pobytu hodit Třeboňsko. Pobyt je tedy naplánovaný v termínu 30.5.-2.6.
2018. Ubytování je přímo na okraji Třeboně, odkud bude možnost navštívit zajímavosti a příklady dobré
praxe v okolí.

GDPR
Od 25. května letošního roku se uvede v platnost nařízení EU o GDPR. Této problematice, která se zabývá
ochranou osobních údajů, se věnujeme intenzivně již od loňského roku.
Co GDPR znamená?
„ Je to nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém
území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR
přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních
údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
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V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách:
mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování
pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností
správců (odpovědných za zpracování). „ (cit. Web ÚOOÚ, https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds3938/p1=3938)
Prakticky to pro obce znamená, že do 25. května musí mít pořízenou analýzu svých dat, (kterou budou
zpracovávat zaměstnanci Mikroregionu) a mít pověřence. Na valné hromadě konané v únoru letošního roku,
se domluvilo, že analýza i pověřenec bude zajištěn Mikroregionem. Pro začátek se zdá, že tato varianta ze
všech nabízených bude nejekonomičtější a nejvýhodnější pro všechny obce. Problematika GDPR je však na
začátku a vše je nové, je tak možné, informační zázemí pro GDPR vytváří jak Ministerstvo vnitra,
tak Svaz měst a obcí ČR.

Na konci roku 2017 probíhala příprava Grantového programu regionu
Hranicko 2018. Snahou grantového programu je ve spoluprácis místními
významnými firmami podpořit kulturní, sportovní a vzdělávací akce
v regionu Hranicko. Podporují se rozmanité projekty zaměřeny především
na děti a mládež, seniory i další věkové kategorie. Grantový program 2017
byl ukončen, všechny akce byly zorganizovány, řádně vyúčtovány.
V roce 2018 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.

Advent ve Všechovické škole
Jedna z posledních akcí, která byla v loňském roce podpořena grantovým programem, byl advent na ZŠ
Všechovice.
Hlavní program byl zahájen v tělocvičně, kde si žáci všech tříd připravili kulturní vystoupení. Děti svým
vystoupením strhli i rodiče, kteří je podporovali bouřlivým potleskem. Své zastoupení měli i členové
tanečního kroužku pod vedením Mgr. Lenky Svobodové a Ing. Vlastimila Tumpacha. Taneční vystoupení
předvedli i dětí ze školní družiny.
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Centrum společných služeb nabízí

Obce CSS
příprava, řízení a administrace projektů obcí,

• Bělotín
• Černotín

příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,
monitoring dotačních titulů,
projektové poradenství obcí,

• Dolní Těšice

odborné konzultace k veřejným zakázkám,

• Horní Těšice

zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,

• Hranice

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

• Hustopeče n. Bečvou

organizace společných nákupů energií nebo jiných komodit,

• Jindřichov

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

• Klokočí

spolupráce při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,

• Milotice n. Bečvou

Spolupráce při zajištění zpracování územního plánu obce,

• Partutovice

příprava právních dokumentů,

• Polom

příprava vzorů nájemních nebo kupních smluv,
zajištění právních služeb pro obce,

• Potštát

zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,

• Radíkov

přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO,

• Skalička

přípravu informačního zpravodaje pro občany,

• Střítež n. Ludinou

propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,

• 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

Ing. Šárka Beránková, specialistka na rozvoj regionu
Email: s.berankova@regionhranicko.cz
Mob: 774 959 582

www.regionhranicko.cz
Ing. Josef Křeháček, specialista na veřejné zakázky
Email: j.krehacek@regionhranicko.cz
Mob: 739 126 732
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