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5. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Mikroregionu Telčsko

ZPRAVODAJ
PROJEKTY

Zpráva o činnosti Centra
společných služeb - CSS
V pondělí 4. června 2018 se na Základní škole v Telči uskutečnila Členská
schůze Mikroregionu Telčsko, která se konala společně s 5. setkáním
starostů v rámci projektu Center společných služeb.
ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Díky „Centru společných služeb“ (CSS) –
projektu Svazu měst a obcí ČR, do kterého je
Mikroregion Telčsko zapojen od 1.7.2016,
byly
vytvořeny
4
pracovní
pozice.
Prostřednictvím tohoto projektu bylo v
období od 1. července 2016 do 31. srpna 2018
zrealizováno a ukončeno přes jeden tisíc dvě
stě aktivit ulehčujících práci zástupcům
členských obcí. Bylo zpracováno na pět
desítek žádostí o dotaci na přání členských
obcí, přičemž byly další desítky projektových
záměrů obcí konzultovány. Úspěšně bylo
ukončeno již devět projektů. CSS se stalo i
letos úspěšným žadatelem na větší společný
projekt DSO v rámci 69. výzvy OPŽP. Projekt
nese název „Zlepšení systému sběru
využitelného
odpadu
v Mikroregionu
Telčsko“. Díky předchozímu společnému
projektu budou do zapojených členských obcí
koncem září distribuovány odpadové nádoby,
velkoobjemové kontejnery a štěpkovače. Také
byla
v některých
obcích
vybudována
kontejnerová stání. CSS dále pokračuje v
pomoci
svým
členům
především
s vypracování žádostí o dotace, veřejnými
zakázkami, monitoringem dotačních titulů,
organizuje pravidelná setkání zástupců
členských
obcí,
poskytuje
odborné
poradenství z různých oblastí, spolupracuje
na pořádání kulturních a společenských akcí a
také se soustředí na problematiku GDPR. Další
informace k projektu naleznete na stránkách
www.telcsko.cz společně s aktualizovaným
přehledem poskytovaných veřejných služeb
v rámci SO ORP Telč.

Setkání starostů CSS | foto: M. Tichá

Na setkání byl přítomen zástupce Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, Jihlava, který přítomné informoval zejména o postupech pro nadcházející komunální
volby.
Protože Mikroregion Telčsko čeká na vhodnou chvíli k hromadnému nákupu energií na roky
2019 a 2020, byl na setkání přizván také makléře firmy FIN – servis, a. s., která pro DSO realizuje
nákup na burze elektrické energie a plynu již v několik let.
Zástupci členských obcí byli samozřejmě informování o činnosti CSS a výstupech plynoucích
ze zpracované Analýzy přínosů II, která byla zpracována za agendu „společné postupy“.
Během setkání starostů byl také domluven harmonogram prvních schůzek se zástupci
členských obcí a školských zařízení pro získání podkladů na vypracování datových map,
zpracování interních auditů a dalších materiálů pro úspěšné zvládnutí GDPR v našem
mikroregionu.
Výstupem z tohoto setkání starostů byly opět dotazníky, které ověřily spokojenost
s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb CSS.
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O proběhlých aktivitách
V polovině dubna 2018
proběhlo tradiční třídenní
výjezdní
zasedání
Mikroregionu
Telčsko.
Letošní zasedání zástupců
členských obcí se uskutečnilo
na Broumovsku. Navštívili
jsme historickou pevnost
Josefov, setkali se se zástupci
Společnosti pro destinační
management Broumovsko,
MAS
Broumovsko,
DSO
Broumovsko a Geoparku
Broumovsko.
Byla
nám
představena jejich činnost za
účelem sdílení dobré praxe.
Navštívili jsme také zajímavé
lokality
–
jako
např.
Rožmitálské
lomy
a
absolvovali jsme také pěší
výlet
po
výhledech
Broumovska. Exkurze byla
zakončena
návštěvou
Archeoparku
pravěku
Všestary. Těšíme se s vámi na
další ročník!!
Výjezdní zasedání Mikroregionu Telčsko 2018| foto: L. Nosek

17. a 18. května se uskutečnila další
pravidelná cyklojízda Mikroregionu
Telčsko, která se tentokrát vydala
směrem na Třebíčsko.
Během
cyklovýletu
jsme
navštívili
úpravnu
vody
a premonstrátský klášter v Nové Říši a
Muzeum
Dašovský
mlýn
ve
Štěměchách. Cestou nazpět jsme se
podívali
do
Hasičského
muzea
v Heralticích a do Pekařství v Opatově.
Cyklojízda Mikroregionu Telčsko 2018 | foto: M. Tichá

V sobotu 28. července byly již po 5.
„Draci“ v Telči. Děkujeme všem, kteří
pomohli s organizací a všem, kteří
darovali ceny. Velké díky patří i
zúčastněným posádkám.
Závod dračích lodí v Telči 2018 | foto: L. Mifková

Mikroregion
Telčsko
zajišťuje

pro
členské obce a jejich
příspěvkové
organizace
GDPR.
23. května 2018 byla uzavřena
Smlouva o poskytování služeb
a Smlouva o poskytování
doplňkových služeb mezi
Mikroregionem Telčsko a
společností
FairData
Professionals
a.s.
Díky
uzavření právě těchto smluv
je zajištěn výkon funkce
pověřence
pro
ochranu
osobních údajů pro většinu
členských obcí a jejich
příspěvkových
organizací,
které měli o společné řešení
této problematiky zájem.
Mikroregion Telčsko využil
v této souvislosti nabízené
možnosti v rámci projektu
Center společných služeb a
uzavřel se Svazem měst a obcí
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
vzájemné
spolupráci.
Uzavřením Dodatku č. 3 mohl
být úvazek realizačního týmu
rozšířen
o
pozici
Pověřenec/Specialista
pro
ochranu osobních údajů.
Touto pozicí je zajištěn pro
zapojené subjekty pohodlnější
administrativní, technický a
v neposlední
řadě
také
ekonomičtější
způsob
zvládnutí této problematiky.
Díky společnému postupu
byly vyjednány výhodné
podmínky
pro
zajištění
vstupních auditů, nastavení
vnitřních
procesů
pro
zpracování osobních údajů,
zajištění
odpovídající
dokumentace, ať již interní,
nebo smluvní (revalidace či
vytvoření), zajištění vyškolení
zaměstnanců,
sledování
vývoje legislativy, judikatury a
výkladové
praxe
spolu
s doporučováním změn a
např. i zajištěním školení
zaměstnanců…..

Zpravodaj CSS

2 / 2018

Kulturní kalendář
Září
Farmářské trhy

Velké malování na silnici v
Hodicích
Datum: 15. 09. 2018 od 15 hodin, pěší zóna
na návsi v Hodicích – velké malování na asfalt

Vepřové hody
Datum: 28. od 18:00 hod. a 29. 09. 2018 od
9:30 hod., dvoudenní zabijačková žranice pod
stanem za doprovodu kapel mnoha žánrů na
návsi v Hodicích.
Datum: 08. 09. 2018 od 9 do 15 hodin na
telčském náměstí.

Charitativní cyklojízda Na kole
dětem Vysočinou s Josefem
Zimovčákem

Říjen
100 let republiky
Datum: 01. 10. – 01. 11 2018, výstava ve
vstupní síni radnice MěÚ Telč.
01. 10. 2018 ve 14:30 hod. zasazení
památných stromů v prostoru na cestě do
zámeckého parku.
01. 10. 2018 v 16:00 hod.
slavnostní
vernisáž výstavy s hudebním vystoupením ve
vstupní síni radnice.
03. 10. 2018 v 19:00 hod. v sálu ZUŠ
slavnostní koncert – učinkuje Ebenovo trio.

Farmářské trhy
Datum: 13. a 27. 10. 2018 od 9 do 15 hodin
na telčském náměstí.
Datum: 08. 09. 2018, tradiční projížďka v
čele s Josefem Zimovčákem na vysokém kole.
Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou je
charitativní akce, která si klade za cíl přispět
dobré věci, podpořit nemocné děti, přilákat
cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat známé i
méně známé krásy tohoto kraje.

Listopad
Martinská pouť a Martinská
jízda
Datum: 11. 11. 2018 od 10:00 hod, zábavné
atrakce a stánkový prodej na náměstí T. G.
Masaryka v Třešti.
prodej na náměstí T. G. Masaryka v Třešti.
Od 16:30 hod. slavnostní průvod se
Svatomartinskou
legendou
a
dalším
programem.

Prosinec
Adventní jarmark Sdílení
Datum: 01. 12. 2018, nádvoří telčského
zámku.

Silvestrovský výstup na Javořici

Datum: 31. 12. 2018 ve 12:30, slavností
novoroční přípitek na vrcholu Javořice.

Datum: 14. 09. 2018, od 19:00 hod
v zámeckém parku. Oslava třiceti let od svého
založení. Hosté: Martina Pártlová a
Kumpanovi muzikanti.

Datum: 22. 09. 2018 od 10 do 17 hodin,
tradiční slavnost s příjezdem sv. Václava
z období raného středověku na telčské
náměstí
s bohatým
doprovodným
programem.

Datum: 27. 10. 2018, hráz Štěpnického
rybníka v Telči. Prodej živých ryb širokého
sortimentu, občerstvení.

Tradiční podzimní výlov v
Sedlejově

Čechomor Kooperativa Tour
2018

Svatováclavské slavnosti

Výlov Štěpnického rybníka

Leden 2019
Datum: 21. 10. 2018, hráz rybníka
v Sedlejově. Prodej rybích specialit, rybích
řízků, pečené vepřové, živé ryby,…. po celý
den.

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost
CSS – Mikroregion Telčsko, náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč

Vánoční koncert PS Santini Telč
Datum: 01. 01. 2019 v 15:00 hod, kostel
Jména Ježíš.

KONTAKTY
Manažer, specialista/pověřenec – Lenka Mifková,
specialista
pro
rozvoj
mikroregionu,
specialista/pověřenec – Markéta Tichá,
specialista na veřejné zakázky – Lukáš Nosek
Tel.: 567 223 235, 778 412 690
e-mail: telcsko@telcsko.cz

