ZPRAVODAJ
CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Mikroregionu Hustopečsko
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče,
Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky,
Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovičky, Starovice, Strachotín, Šakvice, Šitbořice,
Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí
cyklotrasy LVA-Slavkovské bojiště, která

Pomoc obcím
Centrum

společných

služeb

při

DSO

bude realizována v první polovině roku 2017.

Mikroregion Hustopečsko naplňuje hlavní

Cyklotrasa

cíl

administrativní

valtického areálu s místem spojeným se

meziobecní

známou bitvou tří císařů. Povede přitom i

v

přes šest obcí Hustopečska a nabídne další

projektu

kapacity

„Posilování

obcí

spolupráce“

na

bázi

především

oblasti

odborného poradenství a pomoci obcím.

propojí

oblast

Lednicko-

turistické a sportovní vyžití.

Nejčastější oblastí, ve které pracovníci

Pomoc veřejnosti

CSS poskytovali starostům a obcím svou

Projekt „Posilování administrativní kapacity

pomoc,

obecně

obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je

závazných vyhlášek (OZV). Jedná se o

otevřen také veřejnosti z území členských

široké

oblasti

obcí. Pro občany jsou pracovníci připraveni

samostatné působnosti obcí, ve kterých

poskytovat informace z oblasti školství,

Ministerstvo vnitra ČR nachází časté chyby

sociálních služeb a dotačních možností. Pro

a případy porušení zákona.

kontakt s týmem je určený kontaktní den:

Pracovní tým poskytl obcím pomoc s

pondělí od 11:00 do 16:00. Informace je

kontrolou správného zveřejnění, včetně

možné získat také na níže uvedených

dálkového přístupu. Pomohl s věcným,

kontaktech.

tematickým a obsahovým posouzením

Za sledované období se na pracovníky CSS

OZV, případně asistoval při tvorbě nových.

obrátila veřejnost pouze formou emailového

V oblasti projektových aktivit pracovníci

dotazu. Ve všech případech se jednalo o

CSS pomohli s přípravou a realizací

možnosti dotací pro podnikatele, firmy nebo

výběrového

právnické osoby, OSVČ.

byla

problematika

spektrum

řízení

činností

ve

věci

v

značení

Tiráž: vydává CSS DSO Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, kontakt: manažer RNDr.
Leoš Vejpustek, manazer@hustopecsko.net, 725 935 553, specialista Mgr. Radka Raflová,
specialista@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net

