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ÚVODNÍ INFORMACE

CÍL PROJEKTU

DSO Mikroregion Vlachovo Březí se v září
letošního roku zapojil do projektu Svazu měst a obcí České
republiky - „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“. V praxi se jedná o založení
kanceláře Centra společných služeb (CSS) pro území
svazku DSO Mikroregion Vlachovo Březí.
Kancelář CSS bude poskytovat služby pro členské
obce a jejich občany v oblasti veřejné správy. V rámci
projektu je stanoveno několik oblastí, na které se může
kancelář zaměřit.
Příklady činností, které může CSS zajišťovat:
Příprava obecně závazných vyhlášek, vzory nájemních
nebo kupních smluv, zpracování pravidelných hlášení pro
orgány státní správy, zajištění právních služeb pro obce,
příprava, řízení a administraci projektů obcí, příprava, řízení
a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních
titulů, projektové poradenství obcí, přípravu webových
stránek DSO, odborná konzultace k veřejným zakázkám,
účast v komisích pro výběr zakázky, zajištění zpracování
strategie rozvoje obcí, zajištění zpracování územního plánu
obce, konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební
dozor, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám
v legislativě, prosazování společných zájmů např. při
vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina,
plyn, telekomunikace apod.), zajištění vzdělání
v požadovaných oblastech veřejné správy.
Záměrem naší kanceláře je dále poskytovat služby
občanům DSO se zaměřením na dotační možnosti
fyzických osob. Aktuálně například kotlíkové dotace, zelená
úsporám, zeleň do měst a obcí. Za tímto účelem jsou
určeny mimo schůzky se starosty obcí i konzultační dny,
které budou sloužit zejména občanům obcí ke schůzkám
s pracovníky CSS. Mimo tyto konzultační dny je možné si
telefonicky domluvit i individuální schůzky.

Hlavním cílem projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je dosáhnout:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a
veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp.
přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a
rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího
přístupu občanů k
poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných
veřejných službách,
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných
služeb pro občany,
- přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostí a
zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost
navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení
odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce.

Kontakty na jednotlivé pracovníky:
Jana Kůrková, DiS. – manažer CSS
+ 420 724 018 066, janikurkova@seznam.cz
Ing. Josef Urban – manažer specialista pro rozvoj
mikroregionu
+420 777 267 555, poradce.urban@quick.cz

VIZE FUNGOVÁNÍ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Nacházíme se na počátku fungování CSS v rámci
DSO Mikroregion Vlachovo Březí. V prvních měsících
fungování plánujeme navštívit všechny obce mikroregionu
za účelem zjištění jejich potřeb a vizí do budoucího období
a očekávání poskytovaných služeb od kanceláře CSS.
Předpokládáme vytvoření akčního plánu mikroregionu,
navázaného na zpracovaný aktuální Program rozvoje
mikroregionu.

AKČNÍ PLÁN SVAZKU OBCÍ NA OBDOBÍ 2017 – 2020
Akční plán mikroregionu bude zpracován na období
2017 - 2020, které koresponduje s aktuálním Programem
rozvoje. Bude obsahovat návrhy společných projektů
mikroregionu i jeho jednotlivých obcí dle jejich
individuálních potřeb. Zároveň budeme reagovat na sdělení
představitelů jednotlivých obcí rozšířením poskytovaných
služeb dle jejich potřeb. Naším cílem je maximalizovat
užitek kanceláře CSS mikroregionu v souladu s jeho vizemi
a potřebami.
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VIZE MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ

PODPORA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OBYVATEL REGIONU

Mikroregion Vlachovo Březí, s aktivními obcemi a
kvalitní infrastrukturou, poskytující kvalitní služby svým
obyvatelům i návštěvníkům, nabízející rodinám s dětmi i
seniorům bohatý komunitní a spolkový život, jistotu bezpečí
a dostupnost z regionálních center.

VYTVOŘENÍ NABÍDKY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT
Spolupracující a dostupná veřejná správa
BEZBARIÉROVÉ ÚŘADY A ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH
PROSTOR A OBJEKTŮ

- zlepšení stavu veřejných prostor v obcích mikroregionu,
zlepšení stavu obecních objektů v obcích mikroregionu,
revitalizace veřejné zeleně v obcích, pořízení nového
vybavení pro budovy obecních/městských úřadů, úřadů
městyse
DOSTUPNÉ ELEKTRONICKÉ SLUŽBY A MODERNIZACE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- passport veřejného osvětlení, vč. zpracování návrhu na
možné úspory, rekonstrukce veřejných osvětlení v obcích
mikroregionu, rekonstrukce, modernizace, popř. rozšíření
veřejného rozhlasu
Mikroregion s kvalitním životním prostředím
ROZVOJ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- spolupráce obcí na likvidaci odpadů
PODPORA PREVENCE PŘÍRODNÍCH RIZIK

- budování protipovodňových opatření na území
mikroregionu, revitalizace požárních nádrží na území
mikroregionu
ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

- podpora změny vytápění – výměna kotlů
KVALITNÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- podpora dalšího vzdělávání dospělých, podpora
vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávání ve spolupráci
s neziskovým sektorem a úřadem práce
- spolupráce s neziskovými organizacemi, spolky a
podnikateli ve vazbě na celoživotní neformální vzdělávání
obyvatel mikroregionu
Dostupný mikroregion
ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ SÍTĚ KOMUNIKACÍ NAPOJENÝCH NA
PÁTEŘNÍ SÍŤ

- opravy místních komunikací na území mikroregionu,
oprava a budování chodníků v obcích mikroregionu
ZAJIŠTĚNÍ HROMADNÉ DOPRAVY V REGIONU

- udržení stávajících linek hromadné dopravy v
mikroregionu, oprava autobusových zastávek v obcích
mikroregionu
PODPORA CYKLODOPRAVY A DALŠÍCH EKOLOGICKÝCH
FOREM DOPRAVY

- vybudování
mikroregionu

kvalitní

sítě

cyklodopravy

na

území

Zdravý a sociálně spravedlivý mikroregion
UDRŽENÍ SÍTĚ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB

- zvýšení informovanosti o dostupnosti zdravotnických
služeb v mikroregionu a jeho okolí, udržení systému
poskytovaných sociálních služeb v mikroregionu
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU

- zajištění sociální péče/služeb pro obyvatele mikroregionu,
všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb v
mikroregionu, zajištění a zkvalitnění doprovodných služeb v
mikroregionuPATŘENÍ: REALIZACE PROJ
REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE (MEZIOBECNÍ,
MIKROREGIONÁLNÍ, MASKOVÁ)

- rekonstrukce a modernizace kanalizace v obcích
mikroregionu, rekonstrukce a modernizace vodovodů v
obcích mikroregionu, posílení vodovodních zdrojů v
mikroregionu

- příprava projektů spolupráce obcí v mikroregionu, aktivní
zapojení do činnosti místní akční skupiny a jejich
spolupráce
CÍL 6

Vzdělaný mikroregion

Zajímavý mikroregion

PODPORA SÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

- udržení sítě venkovských škol v mikroregionu
STAVEBNÍ OBNOVA OBJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

- rekonstrukce a modernizace učeben na základních
školách, rekonstrukce a modernizace učeben v mateřských
školách, rekonstrukce a modernizace školních jídelen,
komplexní výměna a modernizace zasíťování ve školách
(voda, elektrika, osvětlení,kanalizace), rekonstrukce budov
mateřských a základních škol
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

- zkvalitnění prostoru pro vzdělávání v MŠ i ZŠ – výměna
vybavení, vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora
fungování speciálních pedagogů – logopedi, atd.
DALŠÍ ROZVOJ ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

- rekonstrukce, modernizace, terénní úpravy a dovybavení
školních zahrad a pozemků

OHLEDUPLNÉ VYUŽITÍ KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO
DĚDICTVÍ

- využití historických nevyužívaných objektů pro kulturní či
jiné akce, oživení nevyužitých prostor ve vlastnictví obcí
OBNOVA PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU

- oprava a rekonstrukce drobné sakrální architektury na
území mikroregionu, oprava a rekonstrukce hřbitovních
prostor na území mikroregionu
VEŘEJNÁ VYBAVENOST PRO OBYVATELE REGIONU

- rekonstrukce, modernizace, dovybavení či nová výstavba
hřišť na území mikroregionu, pořízení vybavení pro
volnočasové aktivity
SPOLEČNÁ PROPAGACE, PREZENTACE A OŽIVENÍ
MIKROREGIONU

- vytištění a distribuce společných propagačních materiálů
území, realizace kulturních akcí pokrývající mikroregion po
celý rok, podpora spolupráce komunit a komunitního života
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Veřejné služby poskytované občanům na území
svazku obcí
Školská zařízení
ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 215, e-mail: zspjb@zsvlachovobrezi.net, www.zs-vlachovobrezi.net
ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí
Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 198, e-mail: zums.vb@tiscali.cz,
www.zums-vb.cz
ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí 202, 384 26 Strunkovice nad
Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 493, e-mail:
skola@zsstrunkovice.cz
www.zsstrunkovice.cz/index.html
ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice
Šumavské Hoštice 21, 384 71 Šumavské Hoštice
Kontakt: 388 421 118, e-mail:
zsamssumavskehostice@seznam.cz
ZŠ a MŠ Malenice
Na Návsi 31, 387 06 Malenice
Kontakt: + 420 383 371 349, e-mail: zs@skolamalenice.cz
www.skolamalenice.cz
MŠ Lažiště
Lažiště 93, 384 32 Lažiště
Kontakt: + 420 725 067 886, e-mail: ms.laziste@seznam.cz
www.laziste.cz/index.php/materska-skola

Sociální zařízení
Charita Malenice
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Kontakt: + 420 736 767 920
e-mail:charita.malenice@seznam.cz
www.malenice.charita.cz
Ledax o.p.s. - pečovatelská služba
Prachatická 333, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
Kontak: + 420 725 064 308
e-mail:nadezda.podhorcova@ledax.cz
www.ledax.cz

Kulturní zařízení
Knihovna Jana Vlastislava Plánka
Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 018, e-mail:
knihovna@vlachovobrezi.cz
www.vlachovobrezi.cz/mesto/knihovna-1/
Místní knihovna Městyse Strunkovice nad Blanicí
náměstí Bohumila Havlasy 86, 384 26 Strunkovice nad
Blanicí
Kontakt: + 420 723 510 569, e-mail:
knihovna@strunkovicenadblanici.cz
www.km.strunkovicenadblanici.cz
Kino Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí 216, 384 26 Strunkovice nad
Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 109, e-mail:
kino@strunkovicenadblanici.cz
www.strunkovicenadblanici.cz/kino.htm

MŠ Chlumany
Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 725 009 880, e-mail:
ms.chlumany@seznam.cz, www.ms.chlumany.cz
ZŠ a MŠ Dub
Dub 102, 384 25 Dub
Kontakt: + 420 724 328 103 , e-mail: ziloda@centrum.cz,
www.zsdub.cz
MŠ Bušanovice
Bušanovice 56, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 725 976 064 , e-mail:
msbusanovice@seznam.cz
skolka.busanovice.cz
MŠ Čepřovice
Čepřovice 56, 387 56 Čepřovice
Kontakt: + 420 383 388 020
e-mail:ou.ceprovice@quick.cz
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