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Vážení čtenáři, 
rádi bychom Vám prostřednictvím druhého 
čísla našeho elektronického zpravodaje sdělili 
co všechno se nám v rámci projektu DSO 
Mikoregionu Morkovsko Centra společných 
služeb (dále jen CSS) podařilo zrealizovat. 
Základní vizí mikroregionu je zajištění trvale 
udržitelného hospodářského a sociálního 
rozvoje, který bude založen na zlepšování 
podmínek pro rozvoj hospodářských činností 
a na zvyšování míry uspokojování životních 
podmínek obyvatel. V období listopad 2016 
– únor 2017 jsme se zaměřili zejména na 
přípravu a spuštění nových webových stránek 
mikroregionu Morkovsko (www.morkovsko.
cz) a docílili jsme snížení nákladů na obecní 
odpadové hospodářství. Také jsme během 
tří měsíců poskytli jednotlivým starostům 
dobrovolného svazku obcí (dále DSO) celkem 
136 konzultací v oblasti činnosti orgánů 
obce, projektového poradenství, ekonomické 
a právní agendy, hospodaření s obecním 
majetkem či v oblasti životního prostředí. 

UŠETŘILI JSME DSO STATISÍCE KORUN

V programu rozvoje mikroregionu Morkovsko 
jsme si jako jeden z cílů vytyčili zlepšit spolupráci 
a výměnu informací mezi obcemi a také lepší 
informovaní obyvatel o dění v regionu. Proto jsme 
v listopadu spustili nové webové stránky www.
morkovsko.cz . Na stránkách najdete odkazy na 
webové stránky členských obcí, pozvánky na 

společenské a kulturní akce v mikroregionu a také 
kontakty na pracovníky dále CSS. Webové stránky 
mají taktéž za cíl zlepšit propagaci DSO.
Další projekt, který se nám v rámci CSS podařilo 
úspěšně zrealizovat a ušetřit tak obcím nemalé 
finanční prostředky, je “Snížení nákladů na 
odpadové hospodářství obcí Mikroregionu 
Morkovsko.“ CSS se podařilo snížit náklady a došlo 
k celkové roční úspoře ve výši statisíců korun. 
Dalším velkým přínosem je, že CSS pro všechny 
obce vyjednalo se stávající svozovou společností 
pokračování bezplatného svozu zvonových 
kontejnerů na bílé a barevné sklo a bezplatného 
sběru modrých a žlutých pytlů na papír a plasty.

PRACUJEME NA ZLEPŠENÍ PROPAGACE DSO

CSS momentálně realizuje další tři projekty. Jeden 
z nich je z oblasti cestovního ruchu a je jedním 
z dalších nástrojů lepší propagace mikroregionu. 
Jedná se o vytvoření společných propagačních 
předmětů, jejichž cílem je zvýšit povědomí o DSO 
Morkovsko. Také budeme podporovat organizace 
regionálních a kulturních akcí v obcích DSO. 
Mikroregion Morkovsko má z hlediska turistiky 
a cestovního ruchu rozhodně co nabídnout 
potencionálním turistům, ale i místním. Je totiž 
atraktivní pro blízkost přírody, jako nedostatek 
se jeví chybějící infrastruktura a špatný stav 
komunikací, budov a veřejných prostranství. 
I přesto můžeme návštěvníkům nabídnout 
vyžití nejen pro pěší turistiku, agroturistiku, ale 
i návštěvu historických míst. Proto pracujeme na 



vytvoření informační brožury o zajímavostech 
a památkách DSO. Cílem projektu je jednoduchou 
formou prostřednictvím informační brožury 
přiblížit památky a zajímavosti DSO Mikroregionu 
Morkovsko a zvýšit tak jejich návštěvnost. 
Třetím projektem, kterým se momentálně 
zabýváme, je zřízení společné výjezdové jednotky 
hasičů Kunkovice a Litenčice. Cílem projektu 
je zajištění ochrany obyvatelstva malé obce, 
která nemá prostředky, obcí větší (městysem). 
Důležité je totiž zajistit ochranu obyvatel na bázi 
meziobecní spolupráce pro obce, které nejsou 
z důvodu své velikosti schopny zajistit ochranu 
obyvatelstva dle ustanovení, které jim ukládá 
zákon o požární ochraně. Výsledkem projektu 
bude zřízení společné výjezdové jednotky hasičů, 
kdy za obec Kunkovice bude plnit zákonné 
povinnosti městys Litenčice.
Další projekty, kterým se budeme letos věnovat, 
jsou například značení cyklotras, snížení produkce 
komunálního odpadu v domovních odpadních 
nádobách, vytvoření informační brožury 
o místních podnikatelích, společný nákup energií 
(elektřiny a plynu) a společný nákup kancelářských 
a čisticích prostředků. 

STAROSTŮM ULEHČUJEME OD 
ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

CSS také klade důraz na vzdělávání starostů 
a hospodářek a účetních DSO. Stále narůstající 
administrativní zátěž je velkým problémem 
zejména pro neuvolněné starosty. Orientace 
v novelizacích zákonů a dotačních titulech je 
složitá, a proto jsme v listopadu loňského roku 
uspořádali první školení pro starosty a v prosinci 
školení pro hospodářky a účetní. První školení 
pro starosty bylo zaměřeno na nový zákon 
o veřejných zakázkách a poté jsme je seznámili 
s aktuálními dotačními možnostmi. V současné 
době je vypsána výzva z ministerstva pro místní 
rozvoj zaměřená na malé obce, které díky tomu 
mohou zažádat o finanční podporu například na 
rekonstrukci komunikací nebo posílení činnosti 
zájmových spolků. Další povinností starostů je 

mít zpracován pasport místních a účelových 
komunikací, dopravního značení, veřejného 
osvětlení a hřbitova, na což byl zaměřený další 
blok přednášek. Na závěr přišlo na řadu ožehavé 
téma čištění odpadních vod. Vybudovat standartní 
biologicko mechanickou čističku odpadních vod 
je pro malé obce nad jejich finanční možnosti, 
a proto byli starostové seznámeni se způsobem 
získání dotace na takzvané decentrální čištění. 
Jedná se o levnější řešení, kdy se může až 50 
ekvivalentních obyvatel napojit na jednu menší 
čističku. V únoru jsme uspořádali další školení opět 
v Kozojedském dvoře v Nítkovicích, které bylo 
tentokrát zaměřené na oblast získávání dotací 
z Podprogramu na podporu obnovy venkova 
Zlínského kraje a na obecně závazné vyhlášky 
a zápisy z jednání zastupitelstev a jejich právní 
náležitosti. Například se řešilo, že obce musí při 
vydávání obecně závazných vyhlášek sledovat, 
jestli není regulace v rozporu s diskriminačním 
zákonem. Nebo při vydávání vyhlášek týkajících 
se veřejného pořádku nelze zakázat výkon určité 
činnosti na celém území obce, ale pouze v určitých 
částech. To se týká například zákazu konzumace 
alkoholu. Taktéž regulaci hlučných činností nelze 
úplně časově omezit, ale omezit pouze v určité 
dny, nebo hodiny, například u vyhlášek o nočním 
klidu.
Dále starostové diskutovali o dotačních 
možnostech s radním Zlínského kraje. Mluvilo 
se o dotačních titulech vhodných pro malé obce 
a o specificích mikroregionu. Například o špatném 
stavu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. 
Dále starostové řešili, z kterého dotačního titulu 
lze získat peníze na rekonstrukci obecních budov, 
které jsou mnohdy ve velmi špatném technickém 
stavu. Starostové také budou mít možnost 
ovlivnit, jakých oblastí se budou dotační tituly 
týkat v následujících letech. 

POMÁHÁME OBCÍM SE ZPRACOVÁNÍM 
DOTAČNÍCH TITULŮ

Jak už bylo řečeno, zejména pro neuvolněné 
starosty je orientace v dotačních titulech problém. 



Proto CSS pomáhá starostům se zpracováním 
dotačních titulů. Například pro Nítkovice jsme 
vypracovali projekt „Rekonstrukce sedmi místností 
suterénu obecního úřadu pro spolkovou, 
společenskou a sportovní činnost Nítkovických 
dětí a mládeže.“ V obci je totiž spousta dětí 
i bohatá spolková činnost. Bohužel narážejí na to, 
že se nemají kde scházet. Proto se obec rozhodla 
požádat o dotační titul na opravu budovy 
obecního úřadu. Zázemí bude sloužit nítkovickým 
mladým hasičům, myslivcům, sokolům a ostatní 
mladé veřejnosti. Podle projektu budou ve všech 
stávajících místnostech rekonstruovány podlahy, 
stěny a stropy. Vyměněna budou i okna a dveře. 
Bude provedená nová elektro a vodo instalace 
a nové odpady. Do všech zrekonstruovaných 
místností bude přivedeno ústřední topení, které 
zajistí vytápění prostor, které do dnešních dnů 
vytápěné nebyly. Projekt výrazně pomůže zlepšit 
podmínky pro aktivní a pasivní život nítkovických 
dětí a mládeže.

POSKYTLI JSME 136 KONZULTACÍ

CSS dále poskytuje starostům poradenství 
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné 
kompetence například v oblasti rozvoje obcí, 
právního a správního poradenství, organizačních 
a ekonomických agend, finančně rozvojového 
managementu, poskytování informačního servisu 
a podobně. CSS rovněž obcím poskytuje odborné 
poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní 

správy (přestupková agenda, správa poplatků, 
evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost 
a efektivitu jejich rozhodování. V období od 
listopadu do února jsme proto starostům poskytli 
odborné poradenství ve 136 případech. Například 
v obci Věžky jsme zastupitelům pomohli s řešením 
problematiky ohledně vypracování zřizovací 
listiny nové organizační složky včetně souvisejících 
právních úkonů, v městysu Litenčice jsme 
vyhotovili doplněné hlášení o množství a jakosti 
odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu 
a hlášení jsme doručili na Vodoprávní úřad ORP 
Kroměříž. Starostové se na nás také často obraceli 
v záležitostech oceňování movitého a nemovitého 
majetku či nájemních a pachtovních smluv ve 
vztahu k pronájmu obecního majetku. Také jsme 
často řešili poradenství v oblasti získání dotačních 
titulů na čističky odpadních vod, infrastrukturu, 
veřejné osvětlení a efektivní využití starých 
a chátrajících obecních budov. Pro Litenčice jsme 
vyhotovili žádost o vydání stanoviska krajských 
hasičů na pobočce Kroměříž k projektu s názvem 
Novostavba hasičské zbrojnice v Litenčicích. 
Město Morkovice s námi konzultovalo možnosti 
k zisku dotace z úřadu práce pro rok 2017 na 
vytvoření pracovního místa v bufetu sídlícího 
v prostorách městského úřadu. Na podnět obcí 
DSO jsme vypracovali jednoduchý, srozumitelný 
a přehledný propagační materiál, který dětem 
v obcích, školách či školkách přiblíží problematiku 
třídění odpadů.

POČET ŘEŠENÝCH AKTIVIT V OBDOBÍ 1. 11. 2016 – 31. 1. 2017 U JEDNOTLIVÝCH OBCÍ DSO:

Obec Počet

Dřínov 8

Hoštice 2

Kunkovice 24

Litenčice 28

Morkovice-Slížany 7

Nítkovice 17

Obec Počet

Pačlavice 14

Počenice-Tetětice 5

Prasklice 2

Uhřice 1

Věžky 19

DSO Morkovsko 9


