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Aktuální zprávy z činnosti Centra společných služeb dobrovolného svazku obcí CHOPOS
Centrum společných služeb (dále CSS)
sídlo:
CHOPOS
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany
IČ: 69000948, DIČ: CZ69000948
www.chopos.cz

kancelář:
CHOPOS
Křižíkova 1424
256 01 Benešov

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer CSS
tel: +420 777193556
e-mail: kratochvil@chopos.cz
Jana Kovářová, specialista pro rozvoj mikroregionu
tel: +420 702038250
e-mail: kovarova@chopos.cz

Aktivity CSS
Centrum společných služeb bylo v rámci DSO zřízeno 1. 9. 2016, v rámci 17leté praxe DSO CHOPOS nejde však o nic nového.
1. Poskytujeme odbornou podporu a poradenství obcím při výkonu veřejné správy. Nejedná se o plošné poskytování služeb, tzn. všechno všem, řešíme konkrétní požadavky a potřeby obcí v níže uvedených oblastech:
•
zprostředkováváme kontakt s veškerým dotačním prostředím;
•
pomáháme s přípravou podkladů před podáním žádostí, napsání žádostí, koordinace činností v průběhu realizací akcí, v neposlední řadě i vyhotovení závěrečného vyúčtování;
•
zajišťujeme kontakt s krajem, ministerstvy a státem zřízenými organizacemi;
•
pomáháme s fungováním obce a jejich orgánů, financování obcí, hospodaření obcí, územní rozvoj a strategické plánování;
•
snažíme se o prohloubení a upevnění meziobecní spolupráce, informování obcí o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy
s dopadem na obce;
•
organizování pravidelných setkání se starosty obcí, která budou zaměřena na konzultaci podle potřeb obcí a získání zpětné vazby o činnosti CSS
•
vytváření vazeb mezi obcemi, napomáhání vzájemného konsensu, pomoc v identifikaci společných zájmů, hledání vhodných řešení zejména formou meziobecní spolupráce;
•
rozumný lobbing ve prospěch obcí na půdě MAS;
•
spravování webových stránek obcí, poradní servis v oblasti vedení účetnictví;
•
organizování seminářů s cílem vzdělávání aktérů působících ve VS;
•
příprava záměrů a jejich náplní, někdy i vymýšlení celé podstaty samotného projektu;
•
organizace a zpracování výběrových řízení na dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách;
•
poskytování poradenství všem organizacím spolupracujícím s obcemi (hasiči, sportovní kluby, spolky, ale i podnikatelům realizujícím akce, které nesou užitek širší veřejnosti);
•
řešíme společné zájmy a projekty – např. odpady, vodovod apod.

2. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ má vyšší ambice, kterým se chceme prostřednictvím
realizace společných projektů přiblížit či dosáhnout. Obce si tak mohou sdružit pod činnost svazku další služby a poradenství
v oblastech:
•
požární ochrany, IZS, krizového řízení, ochrany před povodněmi;
•
shromažďování občanů;
•
státní správa v oblasti životního prostředí, místních a účelových komunikací, evidence obyvatel;
•
poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím;
•
zajišťování dostatečné informovanosti a propagace činnosti CSS v rámci daného území;
•
koordinace poskytování právních služeb na úrovni DSO

On-line zpravodajství z mikroregionu
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Přehled veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO CHOPOS

Název zařízení

Adresa

Telefon

Web

Centrum společných služeb DSO CHOPOS

Křižíkova 1424, 256 01 Benešov

777 193 556,
702 038 250

www.chopos.cz

Ubytovna obecního úřadu
Bílkovice

Bílkovice 71 (1. patro), 257 26
Divišov

317 843 643

www.bilkovice.cz

Základní škola Divišov

Na Sadech 260, 257 26 Divišov

Mateřská škola Divišov

Horní náměstí 7, 257 26 Divišov

Dům s pečovatelskou službou

U Haltýře 359, 257 26 Divišov

724 183 941

Sběrný dvůr Divišov

Divišov

317 855 282

ZŠ a MŠ Chotýšany

Chotýšany 49, 257 28 Chotýšany

Mateřská škola Petroupim

Petroupim 49, 256 01 Benešov

Církevní základní škola a mateřská škola Archa
KD Petroupim
Základní škola a Mateřská
škola Postupice
Základní škola a Mateřská
škola Teplýšovice
KD Struhařov

Sběrný dvůr Struhařov

317 855 209,
602 103 641
317 855 201,
739 035 544

317 796 119,
603 283 888
317 795 609,
724 843 802
311 440 245,
311 440 247
317 795 624
317 796 186,
317 796 235
724 753 531,
724 722 280
317 723 965,
326 539 060

Petroupim 49, 256 01 Benešov
Petroupim 58, 256 01 Benešov
Školní 153, 257 01 Postupice
Teplýšovice 45, 256 01 Benešov
Struhařov 76, 256 01 Benešov

Čeho bychom chtěli v době realizace projektu

po - pá 8 - 16
hod. - je třeba
se předem
telefonicky
ohlásit

www.zsdivisov.cz
www.msdivisov.webnode.cz
www.divisov.cz/obcanskavybavenost/dum-specovatelskou-sluzbou/
každou sobotu
10 - 12 hod.
www.skolachotysany.cz
www.mspetroupim.cz
www.skolaarcha.org

www.zspostupice.cz
www.zsamsteplysovice.cz

317 723 965,
326 539 060

pod areálem DZS Struhařov

Otevírací
doba

v období od
1. 4. - 30. 9.
po 17 - 18 hod.,
so 8 - 10 hod.,
v období od
1. 10. - 30. 3.
so 8 - 10 hod.

CSS je i kontaktním centrem pro občany

minimálně dosáhnout?


1. Získat dotační prostředky na výstavbu Skupino-

V rámci projektu přebíráme také roli kontaktního centra pro občany z území DSO. Pro-

vého vodovodu CHOPOS, který přivede do sedmi

střednictvím informačního zpravodaje

obcí mikroregionu dostatek kvalitní pitné vody.

a www stránek zvýšíme dostupnost informací

Zároveň vlastním provozováním vodovodu udržet

o veřejných službách v regionu.

cenu vody na rozumné úrovni.


2. Vytvořit společný a dlouhodobě udržitelný systém
nakládání s biologicky

Občané mohou na kontaktní centrum podávat
podněty a žádosti v oblastech např.:
- spojených s veřejnou správou v území DSO,

rozložitelným odpadem pro 14 obcí sdružených

- územního rozvoje DSO,

v DSO.

- dotačního prostředí,
- nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

3. Posílit vazby dlouhodobé a všestranně výhodné

Vlastní řešení podnětu či žádosti může být s ohledem

meziobecní spolupráce 21 obcí v mikroregionu.

na povahu věci předáno k řešení příslušné obci.
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