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Vážení čtenáři, 

je to již více než půl roku, co svazek obcí Mezihoří spolupracuje se Svazem měst a obcí 

na projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, finan-

covaném evropským sociálním fondem. Díky tomuto projektu vzniklo v prostorách obecního 

úřadu v Rostěnicích pracoviště tzv. Centra společných služeb (CSS). Tento, v pořadí již druhý, 

Informační zpravodaj je proto částečně věnován výsledkům činnosti Centra společných slu-

žeb. Věřím, že Centrum společných služeb zůstane i nadále administrativní i odbornou pod-

porou obcí, a bude přispívat ke zkvalitnění veřejných služeb a efektivnímu využití dostup-

ných finančních prostředků obcí.  

                             Miloslav Masařík 

sídlo:     Obecní úřad Nemotice  
    Nemotice 66 
    683 33 Nesovice 

adresa:     Snovídky 1 
    683 33 Nesovice  

e-mail: obecniurad@snovidky.cz  
www.somezihori.cz 

Miloslav Masařík 
předseda svazku 
tel. 517 367 523 
       733 686 376 

Svazek obcí Mezihoří  

adresa:  Rostěnice 109 
                Rostěnice-Zvonovice 
       682 01 Vyškov 

e-mail: cssmezihori@seznam.cz  
tel.:       734 692 132 

Kateřina Hálová 
manažer CSS 

Ing. Milena Burešová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Radka Trenzová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Shrnutí činnosti Centra společných služeb  

Hlavním cílem projektu, na jehož základě vznikla Centra společných služeb (CSS) 

v ČR, je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj 

veřejných služeb. Mezi hlavní činnosti CSS patří zvyšování znalostí zástupců obcí 

na základě poskytnutých informací, administrativní podpora obcí a zajištění 

některých aktivit za obce. Dále se zaměřuje na společné poskytování veřejných 

služeb prostřednictvím společných projektů v rámci Svazku obcí Mezihoří.  

Činnost centra tedy vychází zejména z potřeb a požadavků vedení svazku obcí a 

jednotlivých členských obcí.  

Od vzniku centra v srpnu 2016 byl největší zájem o služby centra v oblasti pora-

denství, ať už se týkalo běžné obecní agendy, tvorby a aktualizace strategických 

rozvojových dokumentů nebo oblasti dotací. Centrum se podílelo na zpracování 

zprávy o realizaci strategie rozvoje SO Mezihoří a následně na aktualizaci strate-

gie svazku. Návrh zprávy o realizaci programu rozvoje obce v roce 2016 zpraco-

valo na žádost starostky také pro obec Kožušice. V současné době centrum 

shromažďuje podklady pro analytickou část programu rozvoje obce Nevojice a 

bude se podílet i na přípravě návrhové části. O služby centra při zpracování 

programu rozvoje obce projevila zájem i obec Chvalkovice. 

V oblasti dotačního poradenství centrum poskytovalo zejména tyto služby: sle-

dovalo aktuálně vyhlašované dotační výzvy, průběžně o nich informovalo sta-

rosty členských obcí a vyhledávalo vhodné dotační programy pro plánované 

aktivity obcí. Podílelo se také na přípravě a kompletaci žádostí o dotace z dotač-

ních titulů Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu a Ministerstva pro místní 

rozvoj.  

V současné době se CSS podílí na přípravě žádostí o dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství, zaměřeného 

na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Z tohoto dotačního titulu by obce Chvalkovice a Nevojice rády získaly 

příspěvek na opravu oplocení hřbitova a obec Kožušice chce opravit hasičskou zbrojnici. Pro obec Chvalkovice centrum při-

pravilo žádost o dotaci na opravu veřejného osvětlení z dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu. Z Programu roz-

voje venkova Jihomoravského kraje by městys Hvězdlice chtěl opravit kříže, na žádosti se v tuto chvíli pracuje. Zároveň CSS 

pro svazek obcí připravuje projekt zaměřený na pořízení mobiliáře: posezení a odpadkových košů. 

Koncem roku 2016 centrum zpracovalo žádosti o investiční dotace do sportu z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro TJ Sokol Snovídky a obec Dobročkovice na pořízení travní sekačky a obec Nemotice na osvětlení hřiště. 

Centrum společných služeb  

Aktuální činnost Centra společných služeb  
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Kanalizace a ČOV 

Ilustrační foto, zdroj: http://www.korenova-cisticka.cz/ 

Kořenové čističky odpadních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zajištění likvidace odpadní splaškové vody je 

bolavým místem mnoha obcí. Vybudování 

čističky odpadních vod (ČOV) je plánováno i v 

řadě obcí SO Mezihoří. 

Některé obce by při výstavbě ČOV daly před-

nost tzv. kořenové čističce odpadních vod 

(KČOV). Ty však jsou v rámci současné dotační 

politiky podporovány pouze v omezené míře, 

spíše jako alternativa k výstavbě klasických 

ČOV. Nejčastěji uváděnými důvody jsou sníže-

ná účinnost čištění vody v mimovegetativním 

období, zanášení zemních filtrů, nižší schop-

nost zachytit zbytky léčiv a sloučenin dusíku a 

fosforu v odpadní vodě a prostorová nároč-

nost. 

Přesto za určitých podmínek podpořit výstav-

bu kořenové čističky odpadních vod lze. Např. 

v místech, kde terén není vhodný pro vybudo-

vání klasické čističky. 

Vybudování obecní ČOV není nejlevnější zále-

žitostí a již příprava výstavby vyžaduje značné 

finanční prostředky. Proto je vhodné konzulto-

vat výběr technologie čistění vody s odborem 

životního prostřední krajského úřadu. 

Centrum společných služeb oslovilo vedení 

odboru životního prostředí Jihomoravského 

kraje a na problematiku podpory výstavby 

kořenových čističek se dotázalo. Výsledkem 

jednání byl návrh na uskutečnění společné 

schůzky. Jejím tématem by byly čistírny od-

padních vod, kanalizace a jejich financování. 

Starostové obcí Mezihoří by zde mohli konzul-

tovat své záměry, vhodnost zvolené technolo-

gie čištění odpadní vody v konkrétní lokalitě a 

podmínky, za kterých je možné výstavbu ČOV 

podpořit. 

Jedná se především o obce Dobročkovice, 

Hvězdlice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, 

Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nevojice, 

Snovídky a Uhřice, kde dosud není odkanalizo-

vání splaškové vody a její čištění dořešeno. 

Pro zájem vedení obcí se v současné době 

upřesňuje termín konání této schůzky. 
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2. setkání starostů Svazku obcí Mezihoří  

Dne 1. prosince 2016 proběhlo 2. setkání starostů členských obcí 

Svazku obcí Mezihoří. Setkání se konalo od 14 hodin ve společenské 

místnosti Kulturního domu v Malínkách. Zúčastnili se ho starostové 

z Chvalkovic, Dobročkovic, Kožušic, Malínek, Milonic, Nemochovic, 

Nemotic, Nevojic a Snovídek. Za městys Hvězdlice se zúčastnil pan 

Miroslav Jeřábek, za obec Nemotice paní Martina Staňková a za 

obec Nesovice Miroslav Syřiště. Hostem na setkání byl pan Jaroslav 

Šlechta ze Svazu měst a obcí ČR. 

Účastníkům setkání se krátce představila nová manažerka centra 

paní Kateřina Hálová. Předseda svazku pan Miloslav Masařík vyhod-

notil realizaci projektu Ozelenění obcí SO Mezihoří po finanční strán-

ce a informoval účastníky o výši spoluúčasti jednotlivých obcí na 

financování projektu. Poté specialistka centra pro rozvoj regionu Ing. 

Burešová seznámila starosty s aktuální činností centra. Informovala 

je o zapojení centra do realizace projektu Ozelenění obcí SO Meziho-

ří, o jeho práci na přípravě žádostí o investiční dotace MŠMT pro 

obec Dobročkovice a TJ Sokol Snovídky a o zpracování Programu 

rozvoje obce Kožušice na období 2016 – 2022.  

Centrum také připravuje žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvo-

je venkova MMR, dotační titul 3  - Podpora spolupráce obcí na obno-

vě a rozvoji venkova. Tento projekt bude zaměřen na prezentaci 

úspěšných projektů jednotlivých obcí i svazku a na odborné vzdělává-

ní zástupců obcí. 

V rámci setkání starostů bylo také provedeno dotazníkové hodnocení 

spokojenosti starostů s rozsahem a kvalitou služeb, které jim cent-

rum společných služeb poskytuje. Hodnotilo se známkováním 

v rozsahu 1 – 5 jako ve škole. Výsledné známky: 1,09 za rozsah nabí-

zených služeb a 1,18 za kvalitu poskytovaných služeb. 

V rámci diskuze manažerka centra Kateřina Hálová krátce informova-

la starosty o možnostech čerpání dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury a na očekávaném otevření výzvy Ministerstva průmys-

lu a obchodu na realizaci opatření k energetickým úsporám.  

Tým centra také zjišťoval zájem starostů o témata vzdělávacích semi-

nářů, které připravuje v rámci projektu meziobecní spolupráce. Nej-

větší zájem byl o semináře zaměřené na veřejné zakázky malého 

rozsahu, energetický audit, komplexní pozemkové úpravy, komuni-

kační dovednosti, syndrom vyhoření, zákon o obcích, BOZP, hospo-

daření s odpady, obecně závazné vyhlášky, poplatkové povinnosti a 

správní řád. 

Příprava projektu meziobecní spolupráce zaměřeného na prezentaci 

úspěšných projektů a vzdělávání představitelů obcí byla dokončena. 

Žádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj, v tuto chvíli je 

ve stavu evidovaná. O tom, zda byla žádost podpořena, bude svazek 

informován v březnu 2017. 

Doplnění: 


