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Zpravodaj SOSP
1/2016
představuje projekt:

Centrum společných služeb
Sdružení obcí středního Pootaví, Husovo nám. 5, 387 11 Katovice
www.strednipootavi.cz, sosp.st@seznam.cz
kontaktní adresa: Palackého nám. 1090, Strakonice

Předseda SOSP: Jiří Janus, kontakt: 602 140 241
Místopředseda SOSP: Miroslav Kolářík, kontakt: 724 181 044

Manažer CSS: Ing. Mgr. Jiřina Karasová, kontakt: 606349724
Specialista CSS: Miluše Tlapáková, kontakt: 607123213

Nabídka poskytovaných služeb CSS:

1. Příprava obecně závazných vyhlášek
2. Vzory nájemních nebo kupních smluv
3. Příprava vzorových dokumentů dle požadavku
4. Zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě
5. Zprostředkování právních služeb advokátní kanceláře v projektu CSS
6. Zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy (v jakých)
7. Zajištění pravidelného školení pro účetní
8. Monitoring dotačních titulů
9. Projektové poradenství obcím
10. Příprava informačního zpravodaje svazku pro obce i občany
11. Konzultace k veřejným zakázkám
12. Spolupráce při zpracování strategie rozvoje obce
13. Poradenství v účetnictví obcím /předběžná kontrola před auditem/
14. Příprava propagačních materiálů obcí /zajímavosti v obci, turistické cíle, přírodní atraktivity,…/
15. Organizace vzdělávání pro starosty a zastupitele
16. Zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu pro území svazku
17. Organizace zájmových činností pro občany členských obcím
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Nejžádanější služby ze strany obcí:
- Příprava obecně závazných vyhlášek
- Vzory nájemních nebo kupních smluv
- Zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě
- Monitoring dotačních titulů
- Konzultace k veřejným zakázkám
Zapojené obce:

Droužetice, Horní Poříčí, Chrášťovice, Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty-Hradec,
Mnichov, Novosedly, Pracejovice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Únice, Volenice, Zvotoky

Akce – září 2016
1/ Zřízení kanceláře SOSP v budově MZe, Palackého nám. 1090, Strakonice, 3. patro. Nájem od od 1. 9. 2016 po
dobu platnosti projektu.
2/ Webové stránky SOSP v současné době procházejí rekonstrukcí /jsou zastaralé a nevyhovující/. Členské obce po
přidělené kódu si budou moci sami zadávat informace do systému – předpokládá se funkčnost od 1. 1. 2017.
3/ SOSP má od r. 2015 uzavřenou smlouvu o spolupráci s destinačním managementem

-

-

„Prácheňsko a Pošumaví“

-

V současné době se připravuje prezentační video o Prácheňsku, kde se představí i zapojené obce.
V rámci projektu dochází k jednotnému značení kempů na řece Otavě, u nás přichází v úvahu kempy
v Horním Poříčí, Střelských Hošticích, Katovicích a Strakonicích.
Nově bude značena naučná stezka „Kněží hora“ – značení se protáhne až do Horního Poříčí. Osazeno bude
na jaře r. 2017 tak , aby bylo připraveno na novou turistickou sezonu.

4/ Dne 19. 9. 2016 se konala Valná hromada SOSP Katovice - na programu bylo mimo jiné představení aktivit CSS
a vystoupením experta pro práci CSS Ing. Bc. Roberta Zemana (SMO ČR) .
5/ V listopadu letošního roku se budou podávat žádosti o dotační tituly z POV DT 7/2017. Žádáme starosty
jednotlivých obcí, aby své požadavky předložily do konce října 2016.
Informace pro občany: otázky, týkající se práce CSS a SOSP Vám zodpovíme na uvedených kontaktech v záhlaví „Otavanu“, nebo na
zveřejněných telefonních číslech. Budeme rádi i za podnětné náměty k naší práci.

Stránka 2

