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

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 

Dostává se Vám do rukou 7. číslo 
zpravodaje CSS a bude Vás informovat o 
proběhlých aktivitách projektu „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce“, „Centra společných 
služeb“, zkráceně také (CSS). 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 
Mikroregoinem Morkovsko na kole aneb za poznáním krás našeho kraje 
 

 
Mikroregionem Morkovsko na kole aneb za poznáním krás našeho kraje 
 

V našem mikroregionu se konal 25. května další ročník akce Mikroregionem Morkovsko na 
kole aneb za poznáním krás našeho kraje. Smyslem této akce je poznat krásy našeho regionu, 
navštívit další obce, zasportovat si, vyjet si na výlet, potkat se s přáteli. Každý účastník mohl 
startovat z kterékoliv obce, kde dostal mapku regionu se stanovišti v obcích. V každé obci 
dostal kontrolní razítko a kromě toho bylo na stanovištích připraveno malé občerstvení. Trasu 
i počet objetých obcí si každý účastník volil sám. Bonus pro každého účastníka, který objel 
všech 20 obcí, byl malý dárek. Každý účastník, který objel alespoň 16 obcí, byl zařazen do 
slosování o jednu z 60-ti cen. 1. cena byla sportovní kolo. Počasí přálo, byl to krásný slunečný 
den. Nálada a atmosféra byla přátelská. Dojezd byl letos v obci Lutopecny, kde čekalo 
účastníky vyhlášení, předání cen, grilované speciality a bohaté občerstvení. 
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SMO       

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

 
                   Expert DSO Mgr. J. Šlechta, Ing. J. Sukop, náměstek hejtmana Zlínského kraje,  
                             předseda DSO Morkovsko Mgr. P. Horák, manažer DSO J. Bednárek  
 

Na 7. setkání starostů spojené s valnou hromadou byl pozván Ing. J. 
Sukop, náměstek hejtmana Zlínského kraje 

Na 7. setkání byl starostům dán prostor k vyjádření na činnost CSS a byly projednány 
návrhy. Ze strany starostů nepadl žádný návrh na změnu v činnostech zajišťovaných CSS.  

Bylo předáno slovo Ing. Sukopovi, který byl pozván na valnou hromadu, projednal se 
starosty aktuální problémy k řešení, a to převážně financování Mikroregionu Morkovsko, 
opravy cest, změny v jízdních řádech, výstavba nové nemocnice ve Zlíně.  

Starostové sdělili Ing. Sukopovi například, že dotazníky k získání finančních prostředků 
jsou mnohdy nesmyslné, spousta obcí neuspěla v POV, systém je nespravedlivý, stejně jako 
nemožnost vyjádřit se k projektovým dokumentacím, týkajících se např. cest, starostové 
můžou pouze nahlédnout.  

Starostové se informovali, zda je nějaká možnost měnit podmínky v průběhu realizace.  

Všichni starostové přepošlou na CSS Mikroregion Morkovsko dotazníky, které vyplňovali. 
Nastalá situace se bude dále projednávat a řešit. 

    

 

                                

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Opravy cest       
v regionu 
Centrum společných služeb Mikroregion 
Morkovsko spolupracuje s obcemi a pomáhá 
jim vyřídit spoustu projektů. Jedním 
z posledních úspěšných byla oprava cest a to 
v katastru obce Dřínov a Litenčice.  Opravu 
cest financovalo ředitelství silnic a dálnic 
Zlínského kraje. 
 

Monitoring a čištění 
kanalizace 
V obci Uhřice se provádí monitoring a čištění 
kanalizace. CSS vybralo ve výběrovém řízení 
společně se starostkou obce Uhřice firmu, 
která se tímto zabývá. Důvod monitoringu a 
čištění je příprava na vybudování nových 
komunikací. 
 

Technické služby: 

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  
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PROJEKTY 

Benefiční koncert v Počenicích 
 

 
 

V sobotu 24. srpna se konal v kostele v Počenicích benefiční koncert. Vystoupili duo „in 
concerto“ J. Škorpík a D. Uličník (rodák z obce Dřínov). Výtěžek z této akce byl věnován na 
opravu varhan v kostele v Počenicích. 
 

 

 

 
Kozojedská desítka, běh na 10 km  Ukázka pletení v Košíkářském muzeu 

 
 
V sobotu 24.8.2019 se konal první ročník „Kozojedské desítky“. Nenáročný 10,5 km dlouhý 
okruh běžce vedl krásným prostředím přilehlých luk a lesů. Nouze nebyla o panoramatické 
výhledy, dramatické seběhy i (jedno) unávné stoupání. 
 
Morkovské hody se konaly 22. – 23. června které jsou tradiční nejen svým bohatým 
programem, ale také ukázkou pletení košíkářských výrobků v Košíkářském muzeu. 
Košíkářství bylo v Morkovicích tradičním řemeslem. 
 
 

CSS vydalo brožuru památek a zajímavostí, kde se 
prezentuje každá obec mikroregionu. 
 
 

Plánované akce najdete na: www.morkovsko.cz 
 

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Nabídka pro 
občany 
Kontaktní centrum slouží zejména občanům. 
Pracovníci CSS pomáhají občanům v různých 
záležitostech, týkajících se vyplňování 
formulářů, kam se obrátit při jednotlivých  
problémech, který úřad nebo odbor navštívit. 
CSS funguje i jako sportovní a kulturní 
prostředník, aktivně se podílí na různých 
sportovních a kulturních akcích: 
Morkovské chlap 
Morkoman 
Promítání v letním kině 
Sportovní akce 
Divadelní představení 
Hody 
Večerní zábavy 
Koncerty 
Kozojedský běh 
A spousta dalších 
 

SPORTOVNÍ AKCE NA PROFESIONÁLNÍ 

ÚROVNI MORKOVSKÉ CHLAP A MORKOMAN 
 
V červenci a srpnu se konaly triatlonové 
závody ve městě Morkovice-Slížany, které 
mají velkou profesionální úroveň. 
 

 
Nejlepší závodníci z Morkovic 
 
 
 
 

Mikroregion 
Morkovsko 
 
Adresa kontaktní centrum: 
Náměstí 29, Morkovice 768 33 
Manager:J.Bednárek 724 187 083 
Specialista: L. Foltýnová 735 545 894 
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http://www.morkovsko.cz/
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Přehled aktivit CSS za poslední období: 
 
Výčet několika aktivit v rámci meziobecní spolupráce s obcemi:  
majetková evidence kanalizace, provozní evidence kanalizace, majetková evidence vodovodu, 
zveřejňování informací na úřední desce GDPR, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, 
úprava systémové OZV, dotační monitoring, zveřejňování výroční zprávy, hřbitovní řád, 
volby do Evropského parlamentu, jmenování zapisovatele OVK, stanovení minimálního počtu 
členů OVK, oznámení o místě a konání voleb, úprava OZV systémové tuky a oleje, střet zájmů, 
slepý rozpočet, návrh smlouvy o dílo, krycí list nabídky, vzor směrnice pro hospodaření 
s majetkem, vzor směrnice pro sestavování rozpočtu, vzor směrnice hospodaření s majetkem, 
apod. 
Další aktivity jsou z osobního jednání v kontaktním centru s občany, místními organizacemi a 
spolky. 
 
 

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/ 
 

Seznam veřejných služeb je možné nalézt na webových stránkách obcí. 
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