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Novinky z Centra společných služeb 

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

Centrum společných služeb je aktivní od června 2016 a s jeho úplným provozem 
se počítá do konce června 2019. Nyní činnost centra vykonávají 4 zaměstnanci: 
Ing. Marcela Tomášová, Ing. Šárka Beránková, Ing. Josef Křeháček, Tomáš Bíbrlík 
– kontakty na pracovníky na konci zpravodaje. 

V současné době se hovoří o pokračování centra a tak Svaz měst a obcí se 
rozhodl podpořit program CSS a poslal nabídku spolufinancování programu do 
konce roku 2019. Nyní je program CSS podpořen do 30.6.2019. Za jakých 
podmínek bude program pokračovat a jak se změní financování a podmínky 
programu je nyní v řešení. Po informování Svazem měst a obcí bude nutné, aby 
vše projednala a odsouhlasila valná hromada mikroregionu. Nyní se dostupné 
informace přednesly radě mikroregionu, která potvrdila prozatímní souhlas 
s nabídkou a pokračováním Centra společných služeb.   
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Aktivity CSS 

Centrum pracuje jak pro obce, tak pro jeho spolky, 
neziskovky, školy i občany. V uplynulém období 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 i zakázky dle zákona o 
veřejných zakázkách 

•   Setkávání se starosty zapojených obcí – předání 
informací o průběhu projektu, nabídka služeb CSS, 
zjišťování spokojenosti se službami 

 

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

• Realizace společných projektů: Společné řešení 
problematiky GDPR, Grantový program regionu Hranicko 
2018, Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín - Ústí, Studijní cesta 
2019 

• Příprava žádostí a realizace projektů obcí: projekty 
z programu IROP, Olomouckého kraje, Ministerstva pro 
místní rozvoj a jiné.

 

Co se podařilo 

Oslavy  100 let republiky  

Loňský rok se nesl ve znamení oslav 100 
let republiky. Tohoto jubilea využilo i 
spoustu obcí a uspořádaly v říjnu oslavy. 
Některé obce v našem mikroregionu 
oslovila i akce Nadace Partnerství – Strom 
svobody zdarma. Obce tak zorganizovaly 
v rámci oslav i novou výsadbu. Dle 
dostupných informací nadace se akce 
vydařily nejen v našem regionu, ale v celé 
republice. Výsadbu pojaly obce různými 
způsoby, některé pozvaly a zapojily své 
občany do výsadby, u některých se jednalo o školní vzdělávací akci, kde se 
výsadby ujali samotní žáci. U většiny oslav nechyběla hudba a dobré 
pohoštění. Samotnou výsadbou pak akce nekončila, ale naopak začínala a pokračovala do nočních hodin. 
V akci s Nadací Partnerství byly zapojeny obce: Hustopeče nad Bečvou, Býškovice, Horní Újezd, Černotín a 
Vysoká 
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Necelý rok s GDPR. Co vše se událo? 

 

Cílem obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zvýšit ochranu soukromí a osobních dat všech 
obyvatel v Evropské unii. Od účinnosti nařízení uplynulo tři čtvrtě roku a my se tak můžeme zpětně 
zhodnotit, co vše se za tuto dobu událo. 

Téměř pro všechny členské obce Mikroregionu Hranicko jsme vypracovali před datem účinnosti 
Nařízení (EU) 2016/679 tzv. Analýzy osobních údajů. Hlavní součástí analýzy jsou tzv. Záznamy o činnostech 
zpracování, které každý správce osobních údajů musí vést. Tyto Analýzy osobních údajů jsme vypracovali 
také pro příspěvkové organizace obcí, především pak mateřské a základní školy. Celkový počet těchto 
dokumentů dosáhl čísla 26 při celkovém počtu cca. 1326 normostran textu. 

V minulých týdnech jsme opět téměř pro všechny obce a jejich příspěvkové organizace (mateřské a 
základní školy) vypracovali nové Zásady ochrany osobních údajů, díky kterým správci obecních úřádů 
budou lépe splňovat tzv. informační povinnost. Celkově tak vzniklo dalších 364 normostran textu.  

Problematika GDPR se postupně vyvíjí. Úřad pro ochranu osobních údajů za uplynulé měsíce upřesnil hned 
několik desítek informací z této oblasti. Proto bude nutné přistoupit v blízké době k aktualizaci vedených 
Záznamů o činnostech zpracování nejen u obcí, ale především u mateřských a základních škol, kde se 
problematika ochrany osobních údajů obrátila téměř o 180°. Navíc v dnešních dnech Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (ve spolupráci s ÚOOÚ) připravuje novou metodiku ochrany osobních údajů ve 
školství.  

Česká republika je jednou ze dvou zemí Evropské unie, která do dnešního dne nemá přijatý vlastní 
(upravující) zákon k ochraně osobních údajů. V březnu bude Poslanecká sněmovna projednávat Návrh 
zákona o zpracování osobních údajů (s pozměňovacími návrhy, které uvedl Senát ČR). Návrh zákona přináší 
sebou 42 novelizací jiných zákonů České republiky. Obcí, mateřských a základních škol se dotkne například 
novelizace § 64 zákona. č. 499/2004 Sb. Zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů. Tato změna sebou přinese povinnost v elektronickém systému spisové služby vést samostatný 
jmenný rejstřík osob (povinné údaje o odesílateli a adresátu dokumentu nebo jiné osobě týkající se 
dokumentu). Nadcházející změny si vyžádají ještě mnoho úsilí, aby vše bylo v souladu nejen s Nařízení (EU) 
2016/679, ale také se všemi pozměněnými zákony. 
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Volby a změna vedení Mikroregionu  
Hranicko  

Podzim loňského roku nebyl jen ve znamení 
oslav 100 let republiky, ale také se v obcích 
a městech volili noví zástupci. 

Také Mikroregion Hranicko volil nové 
zástupce na post předsedy, místopředsedy 
a členy Rady. Novým předsedou je pro další 
4 roky Ing. Jaroslav Šindler, 
místopředsedkyní je Ing. Júlia Vozáková, 
členy Rady jsou: Daniel Vitonský, Petra 
Kočnarová, Alena Veličková, Libor Vykopal, 
René Passinger.  

Přejeme hodně úspěchů do další práce 
všem starostům, místostarostům a 
zastupitelům. 

Podané žádosti/projekty pro naše členské 
obce 

Začátky roku bývají pro centra nejvytíženějším obdobím, protože se zpracovává velké množství žádostí do různých 
dotačních titulů. První vlaštovky bývají žádosti do Olomouckého kraje, kde v letošním roce vyvolaly nebývalý zájem 
dotační tituly na podporu opravy kulturních domů malých obcí a podpora prodejen taktéž v menších obcích. Vedle 
těchto žádostí by pak některé obce rády opravily sakrální objekty nebo získaly podporu na kulturní akce v tomto 
roce. Každoročně býváme oslovováni také z řad dobrovolných hasičů při zpracování jejich požadavků do žádostí. 

Současně byl také vyhlášen program Ministerstva pro místní rozvoj, který měl také v tomto dotačním programu 
novinky proti předcházejícím letům. Obce by tak rády v tomto a dalším roce opravily své obecní budovy, které se 
často od dob svého vzniku nezměnily a to ani interiérově, zateplily školy a školky, opravily sakrální objekty, vytvořily 
víceúčelová hřiště nebo doplnily stávající dětská hřiště. 

Operační program zaměstnanost? 

Mikroregion Hranicko připravuje žádost o dotaci na podporu zaměstnanosti. Může se zdát, že to v dnešní době není 
potřeba, kdy je enormně nízká nezaměstnanost. Ale téměř na každé obci je někdo, kdo splňuje podmínky programu 
a takovouto pomoc by si zasloužil. Nejedná se jen o typicky dlouhodobě nezaměstnané, ale také o lidi, kteří pečují o 
osobu blízkou a potřebují třeba kratší úvazek nebo rodiče pečující o děti a nemohou např. pracovat na směny nebo 
matky vracející se pracovního procesu po mateřské dovolené. Také v kategorii nad 50 let není situace růžová a 
problémy v tomto věku si najít práci přetrvávají. Na přípravě spolupracujeme s Úřadem práce. Realizace se plánuje 
na roky 2020 až 2021. Prostředky je možné získat z dotačního programu MAS Hranicko, výzva bude vypsána na jaře 
2019.  

 

obec starosta místostarosta 
Bělotín Mgr. Eduard Kavala Mgr. Ivan Fibich 
Černotín Ing. Jiří Adrýs Michal Vacek 
Dolní Těšice Ing. Jakub Mašláň Miroslav Cahlík 
Horní Těšice Mgr. Petr Čech Antonín Valenta 
Hustopeče n.B. Ing. Júlia Vozáková Ing. Zdeněk Váhala 
Jindřichov Jaromír Blaha Václav Haitl 
Klokočí Ing. Marek Dohnal Pavel Částečka 
Milotice n.B. Bc. Hana Bezděková Zdeněk Matyásek 
Opatovice Ing. Dagmar Navrátilová Ing. Martin Matýska 
Partutovice Ing. Jaroslav Šindler Ing. Zdeněk Lehnert 
Polom Mgr. Marta Koubková Václav Sládeček 
Potštát René Passinger DiS. Kateřina Klabačková 
Radíkov Lubomír Foltýnek Petr Skácel 
Skalička Petra Kočnarová Zbyněk Kamas 
Střítež n. L. Radim Haitl Marek Mynář 
Špičky Ing. Vladimír Zamazal MVDr. Radek Novotný 
Ústí Libor Vykopal Petr Hadaš 
Zámrsky Arnošt Pala Alžběta Šimáčková 
 Teplice n.B. Marek Pavela DiS. Klára Strnadlová 
Hranice Jiří Kudláček PhDr. Vladimír Juračka 
    Daniel Vitonský 



Strana 5.      Informační zpravodaj Mikroregionu Hranicko, ročník 4., číslo 1 

 
 
 
Co se chystá? 
 
Studijní cesta 
 
Již se stalo tradicí, že výměna dobré praxe a pracovních zkušeností probíhá jednou ročně na akci pořádané 
mikroregionem. Akce je spojena s cykloturistikou a tak vedle sdílení informací mezi účastníky probíhá i 
poznávaní regionů z-blízka na kolech. Dále se sjednává setkání se zástupci místní samosprávy, popřípadě 
mikroregionů či MAS a v neposlední řadě se navštíví místní zajímavosti. Program letošní cesty není ještě 
úplně jasný, ale navštíveným místem by se mělo stát Pardubicko. Doufáme, že se vše podaří zorganizovat 
ke spokojenosti všech a že se bude jednat o vydařenou akci.  

 
Příprava kalendářů 2020  
 
Stejnou tradicí jako studijní cesta je také společný kalendář, který mikroregion Hranicko pro své obce 
vydává. V loňském roce jsme měli téma: Obce z ptačí perspektivy, kdy se samotného focení ujal hranický 
fotograf Martin Necid, který nafotil obce netradičním způsobem pomocí dronu. Vydaný kalendář měl velký 
úspěch a tak nyní hledáme téma na kalendář pro rok 2020.  

 
 

Počátkem tohoto roku proběhlo vyhlášení Grantového programu, který je 
určen na podporu kulturních akcí sportovního, hudebního nebo 
vzdělávacího zaměření pro všechny generace obyvatel. Snahou programu 
je co nejúčelněji podpořit tyto akce ve spolupráci s místními firmami. 
Podaných žádostí o podporu bylo 23 a uspělo jich 16. Všechny podpořené 
projekty se nachází v mikroregionu Hranicko a na jejich akcích jste vřele 
vítáni. 

V roce 2019 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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Seznam podpořených akcí v roce 2019:  Vítání zimy  

1. 

Mažoretky Marcely 
Synkové,  z.s. 

O pohár města Hranice 2019 

2. 
Klub vodních sportů 
Hranice, z.s. Hranice Dragons 2019 

3. 

Základní organizace 
Českého svazu žen 
Opatovice 

Adventní slavnost 

4. 
TJ Cement Hranice, z.s. Superfinále miniházené 2019 

5. 
SDH Vysoká 

Končiny Vysoká a dětský 
maškarní bál 2020 

6. 
FBC Hranice,  z.s. 

Turnaj o Pohár starosty města 
Hranic 2019 

7. 
Myslivecký spolek 
Hejné Špičky 

16. Hubertská troubená mše 

8. 
Včelí království , z.s. 

10. roč. výtvarné soutěž. – 
Téma pro rok 2019 "Není včela 
jako včela" 

9. 
ZŠ a MŠ Opatovice 125 let ZŠ Opatovice 

10. 
Dámský spolek 
Klokočky 

Máme rádi přírodu 

11. 
Dámský spolek 
Partutovice Pirátský den 

12. 
Prožij Česko,  z.s. Zahájení prázdnin 

13. 
ZŠ a MŠ 
Všechovice 

Od adventu do Vánoc 

14. 
TJ Sokol Skalička Skaličská míle 2019 

15. TJ Sokol Opatovice,  z.s. Penaltový král Opatovice 2019 

16. 
ZŠ Hustopeče n/B. Zimní Bušlatonské hry 

 

 

Jedna z posledních společenských a kulturních akcí 
grantového programu v roce 2018, proběhla 
v listopadu v Klokočí. Akce byla zaměřena na 
všechny věkové skupiny.  

Akce Vítání zimy začala v 15 hodin v sále hospody, 
kde byla pro děti připravena dílnička s podzimním a 
zimním tvořením. Děti si mohly vyrobit hned 
několik výrobků. Některými se vyzdobily stromy 
v parku, některé si mohly děti odnést domů. Od 15 
hodin také probíhaly projížďky na ponících 
v přilehlém parku. Okolo 17 hodin se všichni 
účastníci oblékli a šli nakrmit do parku ptáky a 
vyzdobit stromy. Poté přijel svatý Martin na bílém 
koni a přivezl alespoň symbolicky pár hrstí 
třpytivého sněhu. Po příjezdu sv. Martina se 
účastníci přesunuli zpět do sálu hospody, kde už byli 
připraveni členové skupiny Ilumia se svou světelnou 
show. Ta měla velký úspěch jak u dětí, tak u 
dospělých. Bezprostředně po světelné show začala 
hrát Hudecká muzika Franty Kopeckého, která 
bavila účastníky až do pozdních večerních hodin. Po 
celou dobu akce mohli návštěvníci ochutnat 
svatomartinskou husu se zelím a mladá vína z jižní 
Moravy. Akce se zúčastnilo okolo 80 účastníků. 
Převážně se jednalo o rodiny s dětmi, ale přišli i lidé 
bez dětí za vínem, dobrým jídlem a příjemnou 
lidovou hudbou. Dorazilo spoustu místních i 
přespolních. Vítání zimy uspořádaly členky 
dámského spolku KloKočky.  
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 Centrum společných služeb nabízí 

 příprava, řízení a administrace projektů obcí  

 příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu  

 monitoring dotačních titulů  

 projektové poradenství obcí  

 odborné konzultace k veřejným zakázkám 

 činnost pověřence GDPR 

 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  

 příprava vzorů nájemních nebo kupních smluv  

 zajištění právních služeb pro obce  

 zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy 

 přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO  

 přípravu informačního zpravodaje pro občany  

 propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS 

 

 
 

 Centrum společných služeb 
 
Mikroregion Hranicko 
 
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice 
 
IČ: 709 61 051 
 
www.regionhranicko.cz 
 
 
 

 Obce CSS 

 

 Bělotín 

 Černotín 

 Dolní Těšice 

 Horní Těšice 

 Hranice 

 Hustopeče n. Bečvou 

 Jindřichov 

 Klokočí 

 Milotice n. Bečvou 

 Partutovice 

 Polom 

 Potštát 

 Radíkov 

 Skalička 

 Střítež n. Ludinou 

 Špičky 

 Ústí 

 Zámrsky 

 


