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ZPRAVODAJ
PROJEKTY

Zpráva o činnosti Centra
společných služeb - CSS
V pondělí 12. prosince 2018 se na Základní škole v Telči uskutečnila
Členská schůze Mikroregionu Telčsko, která se konala společně se
6. 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, se vytvořily 3
pracovní pozice. Prostřednictvím tohoto
projektu bylo v období od 1. července
2016 do 28. února 2019 zrealizováno
téměř šestnáct set aktivit. Bylo
zpracováno na pět desítek žádostí o
dotaci na přání členských obcí, přičemž
byly další desítky projektových záměrů
obcí konzultovány.
Aktuálně probíhá příprava na
podání společného přeshraničního
projektu DSO s názvem „Přírodní
dědictví rašeliništních krajin regionu
Mühlviertel, Waldviertel a Vysočina
jako chráněný přírodní prostor, místo
zážitků a vzdělávání“ (ATCZ214).
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 vč.
GDPR, spolupracuje na pořádání
kulturních a společenských akcí. Další
informace k projektu naleznete na
stránkách www.telcsko.cz, kde je
zveřejněn i seznam veřejných služeb.

Setkání starostů CSS | foto: M. Tichá

Toto setkání starostů bylo první po proběhlých podzimních
komunálních volbách, proto jeho důležitou součástí byla mj. také volba
předsedy a místopředsedy DSO. Každoročně schvalovanými body byly
rozpočet DSO na rok 2019 a výše členských příspěvků na rok 2019.
Zástupci členských obcí byli informování o činnosti CSS, počtu
uskutečněných aktivit. Podrobněji byly rozebrány nejfrektovanější aktivity
posledních dní. Byl představen aktualizovaný zásobník projektů a stav právě
probíhajících a připravovaných společných projektů.
Výstupem ze setkání starostů byly opět dotazníky, které ověřily
spokojenost s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb CSS.
Setkání starostů byla také přítomna společnost FairData Professionals
a.s., která pro členské obce zajišťuje službu pověřence pro ochranu osobních
údajů. Výstupem bylo zhodnocení dosavadního průběhu spolupráce.
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O proběhlých aktivitách
V pátek 25. ledna 2019 proběhl tradiční XVII. ples města Telče a
Mikroregionu Telčsko. Ples se konal již podruhé v podkrovním sálu
Panského dvoru v Telči. K tanci a poslechu hrál MARATHON LIVE BAND,
skvělé předtančení opět zajistil Rock and Roll club Elvis Jihlava. Občerstvení
zajistil místní podnikatel Petr Haas a každoročně nechyběla ani bohatá
tombola.

Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko | foto: P. Mach

V pátek 21. září 2018 se uskutečnil tradiční společenský večer
Mikroregionu Telčsko, místem konání bylo venkovní posezení pod pergolou
v obci Strachoňovice. K tanci a poslechu hrála kapela JSC Salavice.

Provozní událost
NEN
O třetím únorovém víkendu došlo u
systému
NEN
(centrální
databázi/administraci
veřejných
zakázek) k provozní události, jež
byla zapříčiněna sadou chyb na
straně Provozovatele NEN –
společnosti Tesco SW. Konkrétně
došlo k selhání lidského faktoru při
obsluze NEN. Toto selhání mělo za
následek nedostupnost části dat u
vybraných
veřejných
zakázek.
Nedostupné jsou přílohy (tj.
dokumenty ve formátu .doc,.pdf,.xls,
atd.). Ostatní data (auditní logy
sledující úkony uživatele v systému)
jsou v pořádku. Při provozní události
nedošlo k žádné kompromitaci dat
ani jejich odcizení. Dokumenty jsou v
systému dostupné, nicméně nelze je
zatím „napárovat“ na konkrétní
veřejné zakázky.
Provozní událost se dotkla několika
desítek zadavatelů. U velké většiny
z nich je možná náprava. V současné
době je cca 27 veřejných zakázkách,
které budou muset být vyhlášeny
znovu.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Soutěž Vesnice roku
2019 zahájena
Až do 30. dubna 2019 mohou obce z
celé České republiky podávat
přihlášky do dalšího, v pořadí
pětadvacátého, ročníku soutěže
Vesnice roku. Soutěže se mohou
zúčastnit všechny obce, tedy i města,
městyse vesnického charakteru s
maximálně 7,5 tisíci obyvateli, které
mají zpracovaný vlastní strategický
dokument zabývající se rozvojem
obce, program obnovy vesnice nebo
program rozvoje svého územního
obvodu. V minulém roce se do
soutěže přihlásilo celkem 228 obcí
ze všech krajů České republiky, z
toho 25 z nich bylo z Kraje Vysočina.
Zdroj: Kraj Vysočina

Společenský večer Mikroregionu Telčsko | foto: L. Mifková
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Kulturní kalendář
Březen
Květen

Červenec

Rockový ples

Veteránská revue

Datum: 16. 03. 2019, 9. ročník tradičního
plesu s bohatou motoristickou tombolou a
půlnočním překvapením v KD Hodice. K
poslechu a tanci hraje kapela premier.

Datum: 11. 05. 2019, 10. ročník výstavy
historických
automobilů,
motocyklů,
velocipedů a dobového oblečení, bohatý
doprovodný program.

Francouzsko-česká hudební
akademie
Datum: 14. 07. – 24. 07. 2019, mistrovské
kurzy pro mladé hudebníky propojující
českou a francouzskou kulturu, koncerty,…

Farmářské trhy

Den otevřených dveří na
Meteorologické stanici Kostelní
Myslová

Datum: 20. 07. 2019 od 9 do 15 hodin na
telčském náměstí.

Prázdniny v Telči

Datum: 23. 03. 2019, den otevřených dveří
od 9 do 14 hod 9. Exkurze vždy 5 minut po
celé hodině.

Datum: 26. 07. – 11. 08. 2019, 37. ročník
festivalu
Prázdniny
v Telči
s mottem
„Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob
života!“

Duben

Parní léto 2019

Výjezdní zasedání
Mikroregionu Telčsko
Datum: 11. 04. – 13. 04 2019, výjezdní
zasedání zástupců členských obcí do
Moravskoslezského kraje.

Velikonoční jarmark Sdílení
Datum: 20. 04. 2019 od 10 do 16 hodin,
tradiční velikonoční jarmark na telčském
nádvoří zámku. Dobročinná akce za účelem
podpory domácího hospice Sdílení.

Farmářské trhy
Datum: 27. 04. 2019 od 9 do 15 hodin na
telčském náměstí

Farmářské trhy
Datum: 25. 05. 2019 od 9 do 15 hodin na
telčském náměstí.

Datum: 27. 07. – 28. 07. 2019, výletní
víkendové jízdy parního vlaku na trati
Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice
s doprovodným programem.

Závod Dračích lodí v Telči

Červen

Datum: 27. 07. 2019, šestý ročních závodů
Dračích lodí na Štěpnickém rybníku v Telči.

Cyklojízda Geoparkem
Vysočina
Datum: 06. – 07. 2019, cyklistický výlet
nejen zástupců členských obcí Mikroregionu
Telčsko.

Pohádková neděle a pohádkový
park
Datum: 09. 06. 2019 od 10 do 17 hodin,
soutěže a zábava nejen pro děti na nádvoří
telčského zámku a v zámeckém parku

Srpen
Parní léto 2019
Datum: 03. 08. – 04. 08. 2019 a 10. 08. – 11.
08. 2019, výletní víkendové jízdy parního
vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice,
Slavonice s doprovodným programem.

Jarní vyjížďka strojů minulého
tisíciletí s burzou
Datum: 28. 04. 2019 od 8 do 12 hodin,
Muzeum techniky Telč (Na Sádkách).

Farmářské trhy
Datum: 15. 06. 2019 od 9 do 15 hodin na
telčském náměstí.

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

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

