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Centra společných služeb obcí 
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra 

společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní 

spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. 

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků 

obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, 

cílem je zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Provoz je zajištěn do poloviny roku 2020 a 

nositelem aktivit na Nepomucku a Spálenopoříčsku je Mikroregion Nepomucko. 

Centrum poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, dále 

informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody 

(nevýhody), způsob fungování DSO, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy 

s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se 

centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí 

pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, 

telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce 

(smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.). 

Kontakty: 
Mikroregion Nepomucko 

Pavel Motejzík, manažer CSS, tel. 604 44 24 09 

Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj mikroregionu, tel. 371 595 939 

Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk 

E-mail: mnepomucko@seznam.cz 

 

 

 



 

 

 

 

  



Centra společných služeb obcí – Přehled činností, které mohou centra zajišťovat: 
příprava obecně závazných vyhlášek, 

příprava právních dokumentů, 

vzory nájemních nebo kupních smluv, 

zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, 

zpracování pravidelných hlášení pro orgány státní správy, 

zajištění právních služeb pro obce, 

zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, 

příprava, řízení a administrace projektů obcí, 

příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu, 

monitoring dotačních titulů, 

projektové poradenství obcí, 

příprava webových stránek DSO, 

příprava informačního zpravodaje pro občany, 

propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, 

odborná konzultace k veřejným zakázkám, 

zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám, 

spolupráce při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky, 

společné nákupy energií nebo jiných položek, 

prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, 

telekomunikace apod.), 

zajištění zpracování strategie rozvoje obce, 

zajištění zpracování územního plánu obce, 

odborné poradenství a spolupráce při sestavení rozpočtu obce, 

odborné poradenství v oblasti daní, 

konzultace se stavebními odborníky, 

sdílený stavební dozor 

 


