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ZPRAVODAJ  

 
     

Vybudování překladiště 
SKO v Morkovicích. 

 Jízdní řády v regionu.  Setkávání starostů. 

 

 
6. setkání starostů v rámci projektu 
Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce 
 
ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 

Dostává se Vám do rukou další 
zpravodaj CSS a bude Vás informovat o 
proběhlých aktivitách. Projekt „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Centra společných 
služeb“ (CSS), je aktivitou Svazu měst a obcí 
ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz 
Center společných služeb v rámci Dobrovolných 
svazků obcí (DSO). 

V rámci projektu je členským obcím DSO 
nabízeno několik okruhů podpůrných a 
poradenských činností, které mohou dle zájmu či 
aktuální potřeby využívat. Jedná se rámcově o 
tyto tematické oblasti činností: sdílená 
administrativní kapacita, poradenství v oblastech 
dle preferencí členských obcí, vzdělávací aktivity: 
školení pro představitele obcí a zaměstnance 
obecních úřadů, zprostředkování právní podpory 
mezi obcemi, SMO ČR a spolupracující právní 
kanceláří, dotační poradenství a činnosti 
související s předložením individuálních projektů.  

 PROJEKTY 

O proběhlých projektech 
Vybudování překladiště směsného komunálního odpadu v Morkovicích 
 

 
Překladiště SKO Morkovice 
 

Vybudování překladiště směsného komunálního odpadu v Morkovicích. Jak jsme již 
informovali v minulém čísle zpravodaje o plánovaném vybudování překladiště, podařilo se 
akci dokončit a úspěšně jej vybudovat. Proběhla jednání s firmou SAKO Brno, technickými 
službami Morkovice a všemi zástupci obcí regionu. Zahájení provozu bylo v únoru letošního 
roku. Systém svozu spočívá v tom, že odpad je svážen z obcí na překladiště do přistavěných 
velkokapacitních kontejnerů společnosti SAKO Brno a odtud odvážen na spalovnu SAKO 
v Brně. Majitelem překladiště je Mikroregion Morkovsko, řádný provoz překladiště budou 
zajišťovat technické služby, budou provádět úklid, vést elektronickou evidenci přijatých 
odpadů na překladiště a evidenci odpadů, které byly z překladiště předány oprávněné osobě, a  
to v evidenčních systémech EVI a ISPOP. 

 
 
 
 

 
SMO        CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 
  

 

 

 



 
 

  
Zpravodaj 
 
 

01/2019 

O proběhlých aktivitách 
CSS Mikroregion Morkovsko se pravidelně setkává se všemi zástupcí 
obcí mikroregionu na valných hromadách a setkáních starostů 
 

 
Předseda DSO Morkovsko Mgr. P. Horák, manažer J. Bednárek, expert Mgr. J. Šlechta 
 

Aktivity pro obce, které CSS vyřídilo za minulé období: 

Provozní evidence kanalizace a vodovodu, Výroční zpráva o poskytování informací, 

Problematika volně běhajících psů a jejich odchyt, Hlášení o produkci odpadních vod, 

Kontrola oznámení zahájení veřejné zakázky, Kontrola výzvy k podání nabídek, 

Dotazník EKO-KOM, Uveřejňování smluv v registru smluv, 

GDPR, Plán inventarizace, Rozpočtové provizorium,  

Schválení zákona o zpracování osobních údajů, Tříkrálová sbírka, 

Obecně závazná vyhláška místní poplatky, Žádost o vypsání nových voleb,  

Aktualizace údajů v cro.justice střed zájmů, Vypracování jednacího řádu výborů, 

Vyhotovení návrhu zápisu ustavující zasedání, a jiné 

   Plánované akce najdete na: www.morkovsko.cz 

 

                                

   
 

Nabídka pro 
občany 
Centrum Mikroregion Morkovsko 
spolupracuje s MAS hříběcí hory. MAS 
vyhlásila do konce února možnost podat 
žádosti o podnikání pro investice do 
zemědělských podniků, podporu produkce z 
farem, aktivity zaměřené na lesnictví. CSS se 
podílelo na propagaci, oslovení podnikatelů. 
 

Jízdní řády 
V okrese Kroměříž došlo k úpravě jízdních 
řádů a spojů. Pro mnohé obce a  pro cestující 
byly tyto změny neefektivní, zejména 
návaznost spojů pro školáky a pracující na 
směny. V listopadu byl na jednání valné 
hromady Mikroregionu Morkovsko přizván 
pan Botek, se kterým starostové jednali o 
navrhovaných změnách, každý se vyjádřil a 
vysvětlil situaci ve své obci. Závěr z jednání 
měla být smysluplná úprava jízdních řádů. 
 

 

Otevírací doba sběrného dvora 
v Morkovicích  

Středa 8:00 – 18:00 a sobota 8:00 – 12:00 

Morkovice, Uhřická 396, tel: 573 331 011, 
721 287 453 

Email: Info@technickesluzbyms.cz  

 
Multicar – k prodeji nabízí technické služby 
 
 
Adresa kontaktní centrum: 
Náměstí 29, Morkovice 768 33 
Manager: J. Bednárek 724 187 083 
Specialista: L. Foltýnová 735 545 894 

                    
 

 

 
 
 

 

http://www.morkovsko.cz/


 
 

  
Zpravodaj 
 
 

01/2019 

 

DSO Mikroregion Morkovsko, 
členské obce 
 
http://www.drinov.cz/ 
 
http://www.obechostice.cz/ 
 
http://www.kunkovice.cz/ 
 
http://www.litencice.com/ 
 
https://www.morkovice-slizany.cz/ 
 
http://www.nitkovice.cz/ 
 
http://www.paclavice.cz/ 
 
http://www.pocenice.cz/ 
 
http://www.obecprasklice.cz/ 
 
http://www.obecuhrice.cz/ 
 
http://www.obecvezky.cz/ 
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