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DSO POMÁHÁ NEMOCNICI
Obce Chomutovska opět zareagovaly
na současnou nelehkou situaci, kdy
nemocnice s maximálním vypětím
pečují o rostoucí počet pozitivních
Covid pacientů.
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Chomutov, o. z. požádala starosty a
starostky o pomoc při pořízení dalších přístrojů, vysoko průtokových
oxygenerátorů, které usnadní léčbu
pacientů s tímto onemocněním.
Obce Chomutovska pořídí další dva
přístroje stejného typu, se kterým je
již od jara zkušenost výborná. Přístroj zabezpečí vysokou dávku O2 se
zajištěním malého tlaku v dýchacích
cestách. Pomůže pacientům tzv. neinvazivní cestou. K akci se připojil finančním příspěvkem i pan senátor
MVDr. Přemysl Rabas.

Úvodní slovo
Vážení čtenáři a vážené čtenářky,
dostalo se mi velké cti Vám sdělit pár slov a pozvat Vás ke čtení již
devátého čísla „Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko“. Jedná se již o druhé číslo v roce 2020, které bude jako
vždy plné informací o dění v našem okolí a především o činnosti svazku.
Věřím, že i v dnešní nelehké době přinese počteníčko trochu potěchy na
duši a přesměrování svých myšlenek na pozitivní zprávy, kterých, jak
všichni víme, není nikdy dost.
Se svazkem spolupracuji s přestávkou již 5,5 roku a mohu ze své
zkušenosti říct, že jsem díky členství získala spoustu informací, které mi
pomohly v mé práci s občany, úřady a celkově v politickém dění, a o které
se vždy podělí kolegové – starostové, za to jim díky. Za sebe mohu říci, že
je důležité mít se kam obrátit o pomoc při řešení problémů, konzultovat a
mít s kým pobrat různé varianty a díky této diskuzi najít tu nejlepší
variantu řešení. Díky letitým zkušenostem ostatních kolegů jsme stále jako
žáci a vždy se naučíme i v našich letech spoustu nového, někdy je to i
k zasmání, na co společně nepřijdeme 😊. Získané informace napříč

regionem jsou podnětné pro rozvoj činností obcí ve všech směrech
(kultura, sport, turistika, obnova přírody….). Vzhledem k tomu, že se naše
obec nachází v horské příhraniční oblasti, musím vyzvednout i spolupráci
Kancelář svazku obcí Chomutovsko.
s regionem Erzgebirge/Krušnohoří, která se velkou částí podílí na
rozvoji příhraniční turistiky, a to vybudováním nových cyklostezek,
revitalizaci rašelinišť a několika nových přejezdových mostků, jako je např. pod Jelení horou, všem vřele doporučuji na
očistu duše.
V letošním roce, který nezačal moc dobře, se ukázalo, že činnost našeho svazku „DSO“ umí promptně řešit podněty a
problémy vzniklé situací okolo nás všech. Jako pozitivní vidím semknutí všech obcí v našem spolku, ukázání jeho síly,
dokázat vyřešit pro mnohé velmi náročné úkoly s elegancí a rychlostí. Samozřejmě by to nebylo možné bez lidí, kteří
jsou na svých místech. Je potřeba se také zamyslet, co samotné obce dokázaly zajistit pro své občany v jarním
nouzovém stavu a co dokázali sami občané. Před mnohými je potřeba smeknout a mnohým poděkovat. Vím, jsou to
takové omšelé fráze, ale věřím, že se někdo nad nimi zamyslí. A máme to tu zas, tentokrát “podzimní nouzový stav“.
Věřím, že všichni se toho období zhostíme bez újmy na zdraví a se zástupci obcí se sejdeme co nejdříve.
Ing. Lenka Štelcichová
Starostka obce Hora Svatého Šebestiána
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DALŠÍ POMOC NEMOCNICI V CHOMUTOVĚ JE NA CESTĚ
Obce Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko opět pomáhají chomutovské nemocnici. Již na jaře
zareagovaly na opravdu složitou situaci v souvislosti s první vlnou pandemie Covid- 19 a věnovaly finanční dar Krajské
zdravotní, a. s, - Nemocnici Chomutov o. z. ve výši 365 tisíc Kč na pořízení potřebných přístrojů.
Dnes je situace velmi vážná a nemocnice podstupují těžkou zkoušku v péči o rostoucí počty Covid pozitivních pacientů.
Požadavky na vybavení nemocnic odpovídající přístrojovou technikou stoupají. Nemocnice opětovně požádala
starostky a starosty o pomoc při pořízení dalších dvou tzv. vysoko průtokových oxygenátorů.
Tento přístroj slouží k zabezpečení vysoké dávky O2 se zajištěním malého tlaku v dýchacích cestách, je velmi přínosný
pro pacienty s tímto onemocněním, protože z velké části umožní překlenout období nedostatku kyslíku a není nutné
invazivní zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci, která s sebou nese četná rizika pro pacienta.
Bohužel pacientů přibývá a v nemocnici je
těchto přístrojů nedostatek.
Naše obce opět nenechají chomutovskou
nemocnici ve štychu a pořídí další dva
přístroje, které pomohou zajistit
neinvazivní péči o pacienty.

Předání daru dne 9. června 2020

Kontaktní informace
KANCELÁŘ
Dobrovolný svazek
obcí
Chomutovsko
Táboritská čp. 115/4
430 01 Chomutov
manažer svazku:
Ing. Lenka Kynčilová
tel.: 724 755 765
specialista svazku:
Gabriela Rousková
tel.: 605 286 811
pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Pavlína Knížková
tel.: 720 128 387

info@dso-chomutovsko.cz
www.dso-chomutovsko.cz

Tisková zpráva z dubna letošního roku:
„Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
pomáhá místní nemocnici“
Obce Chomutovska zareagovaly
na situaci v době největší zátěže
v souvislosti s první vlnou pandemie
COVID-19 a rozhodly se věnovat finanční dar Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., ve výši 365.000,Kč na pořízení potřebných přístrojů.
K samotnému předání přístrojů došlo
v úterý 9. června 2020 v chomutovské
nemocnici.
„Vše spustil nápad pana Hynka Bošiny
z Křimova, který nabídl částku 20.000,Kč na vybavení nemocnice v Chomutově
a oslovil pana starostu Křimova, Milana
Váňu. Slovo dalo slovo, a když
na oslovení dalších starostů a starostek
ze svazku starostou Málkova Josefem
Egermanem reagovali všichni kladně
a byli ochotni okamžitě poskytnout dar
ve výši 5–20.000,- Kč, začali jsme hledat
co nejschůdnější řešení,“ vysvětluje
Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Organizace celé věci se ujala kancelář
svazku. Připravila návrh darovacích
smluv a společně s nemocnicí vyjednala
samotný nákup zařízení prostřednictvím
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existující nadace. Byl to nejrychlejší
možný způsob, jak zajistit nákup potřebných přístrojů, které budou poskytovat
pacientům co nejkvalitnější péči, přímo
do chomutovské nemocnice.
Na základě darovacích smluv jednotlivé
obce složily finanční částku na účet svazku a pak už celá částka 365.000,- Kč byla
poskytnuta chomutovskému dětskému
nadačnímu fondu, aby nákup byl zrealizován. Nemocnice má nyní k potřebnému
využití dva ventilátory, které umožní poskytnout pacientům tzv. neinvazivní ventilaci.
Obce ve svazku pracují na mnoha projektech, pravidelně se setkávají starostky
a starostové na akcích, které kancelář
svazku organizuje. Jsou vstřícní, pokud
mají poskytnout radu kolegovi,
když nastane situace, pro kterou starosta
již zná řešení. Jak celé shrnula paní starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková: „To, že jsme fajn parta zástupců
obcí díky společným setkáváním prostřednictvím našeho svazku, vím již
dlouho, bonus je, že jsme se dokázali tak
rychle zaktivizovat pro dobrou věc.“
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Informace k pokračování projektu SMOČR
Aktivity projektu s podporou
SMOČR jsou realizovány
v souladu s metodikou a jsou
nyní ve fázi zpracování
závěrečných
dokumentů.
Projekt bude ukončen v prosinci tohoto roku a o další
možné podpoře se jedná. Bohužel částka, která je
zatím vyjednávána umožní zapojit do projektu pouze
10 DSO. Klíč pro výběr DSO zatím určen nebyl.

Ve Středočeském kraji se díky neustálému tlaku na
příslušné orgány kraje podařilo vyjednat podporu
přímo na provoz svazků a mzdy manažerů již na tento
rok ve výši 250 tis. Kč.
DSO Chomutovsko využije všechny kontakty
v Ústeckém kraji, aby podobná podpora mohla být
přiznána i DSO Chomutovsko a dalším, kteří fungují a
výsledky práce jsou zřejmé.

KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU V ROCE 2020
Z jednání valné hromady svazku v září 2020
Setkání starostek a starostů členských obcí svazku v září 2020 se
uskutečnilo, na pozvání pana starosty Tomáše Nedvěda, v Kalku. Zúčastnilo se jej 18 zástupců obcí
z celkového počtu 25 členských obcí.
Hlavním bodem programu bylo
schválení Smlouvy o spolupráci a
financování projektu „Chomutovsko
předchází vzniku jednorázového
nádobí“ včetně smlouvy o výpůjčce a
smlouvy o zajištění financování a
také Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Chomutovsko,
kompostéry pro občany – 3“.
Zástupcům obcí byl podrobně
představen projekt „Otevřené a
moderní úřady“ a možné varianty
vhodné formy spolupráce. Projekt
partnerských měst Chomutov a
Annaberg-Buchholz běží již dva
roky. V rámci projektu je možné
uspořádat setkání zástupců obcí
z české a saské strany. Je vítána i

spolupráce
mezi
jednotlivými
obcemi, podobné projekty se daří již
řadu let realizovat. Předseda Svazku,
Mgr.
Milan
Märc
poděkoval
partnerům projektu za nabídku ke
spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že
se podaří nalézt zajímavé náměty na
společné projekty.
Ing. Jan Schiller, poslanec PSP ČR
přijal pozvání na setkání starostů.
Na úvod seznámil přítomné starostky a starosty se stavem projednání
zákona o odpadech. Přes velkou
řadu pozměňovacích návrhů věří, že
se podaří schválit takovou verzi zákona, která bude přijatelná pro
všechny strany, ačkoliv je tato problematiky nesmírně složitá. Poděkoval za možnost získat názory z praxe
přímo od starostů obcí, ačkoliv lituje, že na prosazení nějakých změn do
zákona je již pozdě.
Přítomným zástupcům obcí byl
předložen
závěrečný
dokument

Z valné hromady v Kalku
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projektu
shrnující
poznatky
z rozhovorů se starostkami a
starosty: Závěrečná zpráva za území
DSO k ověření koncepčních záměrů
včetně dokumentů Shrnutí denních
běžných sociálních potřeb obyvatel
za celé CSS a Přehled o stavu
veřejnoprávních smluv na území.
Shrnutí denních běžných sociálních
potřeb obyvatel za celé CSS bylo
vytvořeno na základě šetření
v obcích
pomocí
rozhovorů.
Starostové podrobně projednali
návrhy řešení. Největší shoda panuje
nad potřebou zajištění služeb
praktického lékaře v obcích, zejména
v těch, kam donedávna lékař zajížděl
a v současné době je ordinace
zavřena.
Dále
byli
přítomní
seznámení s podrobnostmi a závěry
dokumentu
Přehled
o
stavu
veřejnoprávních smluv na území
DSO.
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2020
GDPR – v praxi – pomáháme obcím Chomutovska
Kancelář svazku vykonává pro obce a
jejich školská zařízení poradenství
k problematice ochrany osobních
údajů
a
také
v souvisejících
tématech.
Pro 16 obcí svazku řešíme základní
otázky
ochrany
osobních
údajů
při
tzv.
monitorovacích návštěvách. Kromě obecných pravidel
a povinností kontrolujeme stav zabezpečení přímo na
místě a také se zaměřujeme na splnění povinností
správce při poskytování informací pro občany v této

oblasti. Aktuálně navazujeme novou spolupráci s obcí
Otvice, pro kterou od 1. 9. 2020 září začínáme
vykonávat funkci pověřence GDPR. Celkem je tedy již
17. obcí, která má zájem o naše služby v oblasti GDPR.
Pro některé obce jsme již poskytovali poradenství
v konkrétním případě žádosti subjektu údajů o výmaz.
Starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd požádal
obce, které dosud nevyužívají služby kanceláře Svazku
pro zajištění funkce pověřence, aby prověřili stávající
smlouvy a zvážili, zda lze objednat služby u DSO.

Plán činnosti svazku v roce 2020
Plán činnosti Svazku na rok 2020 přijatý valnou hromadou v Chomutově kancelář Svazku plní.
Nadále pokračujeme v aktivitách, které znamenají pro členské obce přidanou hodnotu zejména při společných
projektech a postupech.









SETKÁNÍ
o 13. 2. 2020
Pesvice
o 4. 6. 2020
Výsluní
o 10. 9. 2020
Kalek
o 3. 12. 2020
Březno
PROJEKTY
o VZDĚLÁVÁNÍ
o PROPAGACE: mobilní aplikace, informační zpravodaj, facebook, webové stránky, infopanely, mapy, interaktivní mapa
o KOMPOSTÉRY I, II, III
o INFOTABULE I, II
o PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU JEDNORÁZOVÉHO NÁDOBÍ
o ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY
PORADENSTVÍ
o GDPR
o ČINNOST ORGÁNŮ OBCE
KULTURNÍ AKCE
SPOLUPRÁCE S JINÝMI DSO, DA
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Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Díky podpoře Fondu Ústeckého kraje realizujeme již 5. rokem vzdělávací cyklus,
který plní základní představy zástupců obcí. Přehled i plán vzdělávacích aktivit
organizovaných kanceláří svazku, resp. Centrem společných služeb pravidelně představuje na
valné hromadě Svazku Gabriela Rousková.
Rok 2020 jsme zahájili seminářem k problematice
zákona č. 106/1999 Sb., který opět lektoroval výborný
Mgr. Vít Křížka, následoval tradiční seminář
k rozpočtové skladbě, a to 21. ledna 2020 s vynikajícím
lektorem Ing. Martinem Tocauerem. Další seminář na
téma finanční kontrola proběhl 25. února 2020.
Harmonogram vzdělávacího cyklu nám bohužel
narušila pandemie. Další semináře jsme byli nuceni
přesunout na podzim. V náhradním termínu 22. 9.
2020 se podařilo realizovat seminář na téma: správní

řízení – praktické příklady, který byl ze strany obcí
velmi očekáván. Lektor Mgr. Křížka provedl účastníky
touto problematikou v praktických příkladech „ušitých
na míru“ potřebám obcí a poskytl i vzorové dokumenty.
Vzhledem k novým mimořádným nařízením opět
musíme s dalšími aktivitami počkat. Plánované setkání
účetních a administrativních pracovnic obcí v termínu
15. října 2020 jsme museli zrušit, nový termín zatím
není znám.

Seminář – správní řád v praxi

Propagujeme Chomutovsko na webových stránkách i Facebooku
Na webových stránkách www.dso-chomutovsko.cz naleznete vždy aktuální
informace o dění v obcích a o projektech svazku. V Novinkách to nejžhavější
z aktivit Svazku.
Zejména zajímavosti z obcí jsou nejvíce navštěvované. Návštěvníci stránek zde
najdou informace o zrealizovaných či probíhajících akcích a aktivitách svazku,
ale i členských obcích svazku. Snažíme se zde také podat včas informace o
chystaných projektech a připravovaných záměrech Dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko.
Podívejte se také na náš Facebook - www.facebook.com/Chomutovsko. Dozvíte se více o dění v obcích: kulturní a
sportovní akce, zajímavé tipy na aktivity.

Fotografie Přemysl Jánský – Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany
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Kompostéry
Kompostéry 1 – podali jsme první zprávu o
udržitelnosti projektu. Provádíme kontroly ve všech
obcích, které byly zapojeny do prvního projektu, tj.
v obci Bílence, Černovice, Hora sv. Šebestiána,
Hrušovany, Jirkov, Křimov, Výsluní.

Kompostéry 3 – žádost byla podána 1. dubna 2020
(při hodnocení bude záležet mj. i na termínu podání
žádosti o dotaci). Zapojeny jsou obce Březno, Černovice,
Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Vrskmaň, Všestudy a
Vysoká Pec. V rámci projektu výše uvedení společně
pořídí 904 kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad a 3 kontejnery na textil. Kompostéry budou dále
bezplatně zapůjčeny občanům obcí zapojených do projektu. Předpokládané náklady jsou v celkové hodnotě
3.865.466,- Kč.

Kompostéry 2 - v lednu tohoto roku byla podána
závěrečná zpráva o realizaci projektu. Čeká nás nyní
5leté období udržitelnosti, ve kterém budou opět
prováděny namátkové kontroly kompostérů. Týká se to
obcí Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov.

Vzhledem k velmi dlouhé době pro hodnocení žádostí je
nutné počítat s tím, že v případě schválení žádosti o
dotaci, bude realizace probíhat až v roce 2021.

V obou projektech je nutná kontrola smluv
mezi obcí a občany. Pokud nastane změna, je třeba
uzavřít novou smlouvu, aby povinnosti přešly na nového
občana.

Dodávka kompostérů 2 – Statutární město Chomutov

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule
Infotabule I – projekt byl zrealizován pro 15 obcí
svazku: Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany,
Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice, Otvice,
Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Všestudy.
V loňském roce se podařilo v obcích osadit celkem 22
tabulí s informacemi o zajímavostech na Chomutovsku.
Kancelář Svazku bude v době udržitelnosti projektu
vykonávat pravidelné kontroly a obce budou sledovat
stav tabulí průběžně.

Orientaci usnadní mapa s vyznačenými body, zobrazená
vždy na každém z panelů.

Výstava tabulí v kostele sv. Kateřiny v Chomutově se
bohužel přesně trefila do první vlny koronaviru.
Propagaci se podařilo ve spolupráci s Oblastním
muzeem
v Chomutově
spustit
on-line
https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-aexpozice/zpravy-muzea/nej-chomutovska-tonejzajimavejsi-z-obci-naseho-regionu-607cs.html
Byla využita nabídka na celorepublikovou propagaci
prostřednictvím portálu KAM po Česku.

Ukázka vzhledu informační tabule
Všechny obce svazku jsou na tabulích prezentovány
fotografiemi v tzv. „filmovém pásu“. Každá tabule je
zvláštní pro konkrétní obec, pro konkrétní zajímavé
místo. Věnuje se největším zajímavostem v obci,
přírodním památkám, kulturním památkám anebo
dalším, jako jsou sportovní zařízení, místní pověsti,
legendy apod.

Infotabule II – také tento již druhý projekt bude
malou „ochutnávkou“ toho, co lze objevit v obcích
a městech Chomutovska. Velkoplošné panely, vytvořené
Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, zajímavými
otázkami upozorňují na přírodní i historické unikáty
v našem okolí.

Společnou jednotící linku na všech tabulích však
představuje otázka vztahující se k určité figuře ve znaku
obce, anebo k jiné zajímavosti o dané obci, např. vzniku
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nyní je třeba během podzimu smlouvu schválit v obcích
zapojených do projektu. Finanční realizaci projektu
předpokládáme v roce 2021.

Cílem projektu je propojit všechny obce svazku
a upozornit zájemce na zajímavosti z celého
Chomutovska. V žádosti o dotaci je plánováno
zapojení téměř všech obcí našeho svazku. Do projektu je
zapojeno 15 obcí, některé obce pořizují další Infotabule:
Březno, Černovice, Droužkovice, Hora sv. Šebestiána,
Chomutov, Křimov, Málkov, Nezabylice, Pesvice,
Spořice, Strupčice, Vrskmaň, Všehrdy, Výsluní a Vysoká
Pec. Žádost o dotaci na projekt z výzvy MMR na
podporu infrastruktury cestovního ruchu byla
zpracována a podána v termínu, tj. 5. února 2020.
Celkové předpokládané náklady projektu byly ve výši
810.250, - Kč. Z projektu bude pořízeno nových 25
tabulí pro 15 obcí a 3.000 ks výtisků mapy. Dále bude
pořízena interaktivní mapa na web Svazku, vše
v jazykových mutacích. Projekt prošel hodnocením
s kladným výsledkem. Očekáváme vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Kupní smlouva s vybraným
dodavatelem byla podepsána a ve spolupráci se
zapojenými obcemi připravujeme podklady textové,
fotografické a další. Smlouva o spolupráci a financování
projektu byla již valnou hromadou svazku schválena,

Ukázka vzhledu mapy
Projekt INFOTABULE II obsahuje 4 aktivity:





Aktivita A – Soubor informačních tabulí (grafický
návrh, výroba, instalace, doprava)
Aktivita B – Tisk propagačního letáku – mapy (grafický návrh letáku, tisk letáku)
Aktivita C – Překlad do jazykových mutací Aj, Nj
Aktivita D – Interaktivní mapa na webových stránkách svazku a členských obcí

Chomutovsko předchází vzniku jednorázového nádobí
Žádost o dotaci byla podána dne 28. července 2020
ve výzvě Operačního programu životního prostředí č.
122. O zapojení do projektu projevilo zájem 11 obcí
(Bílence, Blatno, Hora sv. Šebestiána, Chomutov,
Kalek, Spořice, Strupčice, Údlice, Všehrdy, Všestudy,
Vysoká Pec).

Jedná se o předběžný propočet nákladů na projekt,
který bude upřesněn zejména na základě hodnocení
projektu, a také dle výsledné ceny, která vzejde
z výběrového řízení na dodavatele.
Realizace
projektu bude probíhat v roce 2021. Předpokládáme,
že výsledek hodnocení se dozvíme až začátkem 2021.
Se zapojenými obcemi bude uzavřena smlouva o
spolupráci a financování. Město Chomutov bude
realizovat část projektu již letos s tím, že uhradí
náklady i v případě neobdržení dotace. Jedná se o
pořízení hrnků na vánoční trhy města Chomutova
s předpokládanou hodnotou plnění 397 500,- Kč bez
DPH. Proběhlo výběrové řízení a věříme, že se situace
uklidní, dodávku se podaří zrealizovat tak, abychom
si všichni užili adventní čas s novými hrnky a v dobré
pohodě.

Požadavek obcí je pořídit nádobí na akce, které jsou
v obcích organizovány buď přímo obcí anebo ve
spolupráci s dalšími subjekty. Podmínky výzvy
stanovují, že v projektu je možné pořídit i zařízení a
vybavení na uskladnění a mytí nádobí.
Předpokládaný propočet nákladů:
Celkem náklady projektu:
1.446.970,- Kč
Celkem způsobilé výdaje, vč. zpracování žádosti o
dotaci:
1.161.910,- Kč
Náklady z dotace neuznatelné, DPH):
285.060, - Kč
Výše dotace (85 %)
987.624,- Kč
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Poděkování Severočeským dolům a.s.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat Severočeským dolům a.s.
za přízeň, kterou nám dlouhodobě zachovávají.
Díky jejich finančnímu daru jsme posunuli kupředu úroveň našich
vzdělávacích seminářů na míru pro zástupce obcí. Podařilo se
nám, i v této nelehké době, zorganizovat tři semináře na následující témata Rozpočtová skladba, Finanční kontrola
a Správní řád. Pokud situace dovolí, další dva semináře ještě do konce roku uspořádáme.

Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně
Na základě výzvy č. 109 vyhlášené Ministerstvo práce
a sociálních věcí s možností získat až 95 % dotace na
pořízení elektronické úřední desky oslovila kancelář
Svazku členské obce. Zájem projevilo 6 obcí (Bílence,
Černovice, Hrušovany, Otvice, Údlice, Všestudy).
Hlavní zájem obcí je pořídit digitální úřední desku
provázanou s webovými stránkami obce. Podmínky
výzvy stanovují, že objem nákladů projektu na
investice musí být ve stejné výši jako náklady
projektu na neinvestiční aktivity. Na základě
doporučení členů rady Svazku bylo zpracování
žádosti zadáno firmě Equica, a.s. Kancelář Svazku
zajistila zpracování podkladů k žádosti. Žádost byla
podána dne 21. července 2020.
Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu
jsou ve výši 4.556.000,- Kč. K těmto nákladům je
třeba započítat náklady neuznatelné z dotace,
zpracování žádosti o dotaci (firma Equica, kancelář
Svazku) ve výši 48.300,- Kč. Celkem jsou náklady na
projekt ve výši 4.604.300,- Kč.

Pořízení elektronických úředních desek – pro
6 obcí DSO
 Modernizace webových stránek DSO
 Související vzdělávací aktivity – komunikační
a prezentační dovednosti směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace.
3. KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu
 Z přímých nákladů projektu lze hradit odborné role realizačního týmu projektu, které
pracují s cílovou skupinou či zajišťují výstupy
určené k přímému využití cílovou skupinou,
předpokládáme úvazek odborné role 0,5.


K přímým nákladům byly připočítány nepřímé
náklady ve výši cca 25 % z celkových nákladů
projektu. Lze z nich hradit část provozních a
mzdových
nákladů
v souvislosti
s projektem
(projektový a finanční manažer, provoz kanceláře,
tisk materiálů, nákup materiálu apod.)
Cena podílu na projektu pro jednotlivou obec bude
závislá na zapojení obce do projektu. Se zapojenými
obcemi bude uzavřena Smlouva o spolupráci a
financování projektu. Smlouva bude připravena až po
případných úpravách nákladů na projekt podle
výsledku hodnocení žádosti o dotaci.

Jsou naplánovány následující aktivity projektu:
1. KA 01: Zavedení principů místní Agenda 21, dosažení kategorie D
2. KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace
s veřejností:
 Komunikační strategie svazku na období 4 let
(střednědobý výhled) – pro 25 obcí DSO

Ukázka elektronické úřední desky
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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
www.dso-chomutovsko.cz
https://www.facebook.com/Chomutovsko/

Ing. Lenka Kynčilová – manažer svazku
Má na starosti: poskytování odborné podpory a poradenství obcím, propagace činnosti svazku, organizaci setkávání,
hledání vhodných řešení, společných zájmů a komplexní řízení při naplňování strategie rozvoje
Chomutovska.
e-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 724 755 765
Gabriela Rousková – specialista pro rozvoj mikroregionu
Má na starosti: naplňování cílů aktuální strategie rozvoje Chomutovska, zpracování zásobníku projektů meziobecní
spolupráce, příprava, řízení a administrace projektů
e-mail: g.rouskova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 605 286 811
Pavlína Knížková – pověřenec pro ochranu osobních údajů
Má na starosti: GDPR
e-mail: p.knizkova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 720 128 387
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