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Od 1. 2. 2019 má Prácheňsko znovu svoji produktovou manažerku, kterou je Ing. Tereza Procházková 
z  Protivína - Selibova. V členské základně destinačního managementu  DS Prácheňsko, z.s. je řada 
podnikatelů z oblasti cestovního ruchu, propagace a marketingu, ale i z veřejné správy a neziskových 
organizací. Další členové se zájmem o rozvoj cestovního ruchu na území destinace Prácheňsko jsou 

vítáni. Podrobnější informace najdete na str. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Jiří Janus, předseda svazku 

 

 

 

 

 

Valná hromada svazku a setkání starostů v rámci CSS 

V pondělí 10. prosince 2018 se sešla Valná hromada svazku, v jejímž závěru se konalo 6. setkání starostů v rámci CSS. Jednalo se o první 
Valnou hromadu SOSP po komunálních volbách. Zúčastnili se jej jak dosavadní, tak nově zvolení starostové a místostarostové členských 
obcí. Vzhledem k tomu, že volební období představitelů svazku je shodné s volebním obdobím komunálních politiků, bylo nutné zvolit 
nové vedení svazku. Poté byl schválen rozpočet na rok 2019 a navržené svazkové žádosti o dotace, které budou podány na rok 2019. 
V rámci VH  probíhalo Setkání starostů. Starostové byli informováni o činnosti CSS SOSP. Tuto činnost poté zhodnotili. Dále projednávali 
zástupci obcí účast svazku v prodlouženém projektu SMO ČR do konce roku 2019. Přiklonili se k účasti  v pokračování tohoto projektu 
a tím i k prodloužení činnosti CSS SOSP do konce roku 2019. Na závěr manažerka CSS upozornila na možnos využívání Právní poradny SMO 
ČR za zvýhodněných podmínek pro obce zapojené v CSS. 

Nové vedení svazku obcí SOSP na období 2018 - 2022 

Svazek obcí v období 2018 - 2022 bude řídit pětičlenná Rada SOSP ve složení: 
Předseda: Jiří Janus (Obec Novosedly) 
Místopředseda: Petr Pešek (Obec Horní Poříčí) 
Členové Rady: Ing. Luboš Krupka (Obec Střelské Hoštice), Ing. Bohumil Linhart (Obec Kladruby), Karel Papež (Obec Volenice)                        
Revizor SOSP: Václav Tábor (Obec Krejnice) 
   

POZVÁNKA DO LINCE - PŘÍLEŽITOST PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE 

                  Velká prezentace regionu jižní Čechy v 

hornorakouském Linci 
• P 
Probíhá v samém centru města na místech s velkou koncentrací lidí: (Hauptplatz, Promenade, Landstraße (hlavní obchodní třída), Martin 
Luther Platz. 
PŘEDNOST MAJÍ VÝROBCE S REGIONÁLNÍ ZNAČKOU "PRÁCHEŇSKO regionální produkt".  Nahlásit zájem o účast je nutné velmi rychle! 
Předvádění výroby i možnost prodeje, stánky zajištěny bezplatně, dopravu a ubytování je třeba řešit individuálně na kontaktní adrese. 
⁎ Je možné se zúčastnit všech 3 dnů nebo jen jednoho po předchozí domluvě. 
Organizace akce: Jihočeská centrála cestovního ruchu České Budějovice - za naše území Turistická oblast Prácheňsko 
Kontakt: Ing. Tereza Procházková - mob. 604 900 985, e-mail prochazkova@prachensko.eu 
 

 

 Aktuality  

 

 

 

 

mohla pro obce zajistit Centra společných služeb 

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR by mohla pro obce zajistit Centra 

společných služeb 

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR by mohla pro obce zajistit Centra 

společných služeb 

 

 

V roce 2018 došlo k velkým změnám v turistické destinaci, se kterou má 
svazek obcí podepsanou partnerskou smlouvu. Turistická oblast má nový 
název Prácheňsko, nové logo a obnovenou certifikaci. 

JIŽNÍ ČECHY HOSTEM V LINCI 16. - 18. 5. 2019  -  3 DNY, 300 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ....... 
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 Turistická destinace PRÁCHEŇSKO         

   Prácheňsko a Pošumaví 2015 - 2018 

Svazek obcí středního Pootaví byl smluvním partnerem  turistické 
destinace Prácheňsko a Pošumaví, která vznikla v roce 2015 jako 
výsledek společného projektu místních akčních skupin na pomezí 
dvou krajů - Jihočeského a Plzeňského. Rozsah území vycházel z 
historického území bývalého Prácheňského kraje a Pošumaví. Toto 
rozlehlé území administrativně řídil destinační management 
s názvem Prácheňsko a Pošumaví, z.s., který byl zapsaným 
spolkem. V řídící funkci působila MAS Strakonicko, z.s., zastoupená 
RNDr. Ladislavem Havlem. Koncem roku 2017 se objevily rozdílné 
názory na činnost a další rozvoj destinace mezi partnery, situaci 
vyhrotilo pozastavení certifikace turistické oblasti.  Západočeské 
Pošumaví z destinační společnosti počátkem roku 2018 vystoupilo 
a brzy poté vystoupilo ze společnosti i jihočeské Blatensko, které se 
až na některé obce přidalo k Písecku (dnes Turistická oblast Písecko 
- Blatensko). Turistická destinace to však nevzdala, ale pustila se do 
zásadních změn. 
Došlo ke změně názvu turistické oblasti pouze na Prácheňsko 
a zároveň ke změně názvu destinačního managementu na 
DS Prácheňsko, z.s.  

   Současnost 
 

Území destinace Prácheňsko je podstatně menší, je v ní začleněno 
79 obcí a měst, a to pouze jihočeských. Změnilo se i vedení 
destinačního managemetu. V řídící funkci dále zůstává MAS 
Strakonicko, z.s., ale je zastoupena PhDr. Ivanou Říhovou. Bylo 
zvoleno nové složení Rady DS Prácheňsko, z.s. Po celý rok 2018 
pracovala nově zvolená Rada na strategii rozvoje turistické oblasti 
a připravovala nové turistické produkty, bylo zpracováno 
a schváleno nové logo destinace a koncem roku 2018 došlo 
k recertifikaci turistické oblasti u Jihočeské centrály cestovního 
ruchu  s názvem Turistická oblast Prácheňsko.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

Svazek obcí středního Pootaví podepsal novou 
Smlouvu o partnerství s DS Prácheňsko, z.s. dne 
27. 9. 2018. 

 
Vyzýváme tímto podnikatele z oblasti stravování, ubytování 
a služeb, veřejnoprávní I neziskové organizace i individuální 
zájemce o rozvoj cestovního ruchu, aby zvážili své členství v DS 
Prácheňsko, z.s. Svojí aktivitou můžete významně přispět k rozvoji 
cestovního ruchu především na území našeho svazku. 
Přihlášku najdete na webu: www.strednipootavi.cz 
Vyplněnou a podepsanou zašlete na adresu: 
DS Prácheňsko, z.s. 
Zámek 1, 386 01 Strakonice 
 

Poznávejte Prácheňsko všemi smysly a nechte se unést… 
 

 

 

 

 Zopakujme si:         

 

Prácheňsko je velmi starou 
historicky významnou částí země 
české, zahrnující části nynějšího 
Plzeňského a Jihočeského kraje.  
Prácheňsko bylo pojmenováno podle hradu Prácheň u Horažďovic, 
který byl správním střediskem kraje.  Podle archeologických nálezů 
vzniklo hradiště na Práchni již v 10. století. Pravděpodobně ve 
12. století zde byl postaven Prácheňský hrad k ochraně pootavské 
kotliny. Prvním známým kastelánem, tedy hradským správcem, byl 
Vítek z Prčice.  
Roku 1264 získali funkci krajských správců Bavorové ze Strakonic, 
kteří přenesli úřední správu na své rodové sídlo do Strakonic.  

Prácheňský hrad tak ztratil význam, i když byl ještě 
počátkem 14. století částečně přestavěn a kolem 
roku 1500 opravován. Hora Prácheň a Prácheňský 
hrad daly název historickému kraji a ten zůstal i při 
přenesení centra do Strakonic a později do Písku. 
Rozsah Prácheňského kraje, existujícího od 
středověku, podléhal neustálým změnám. Až 

reforma státní správy a samosprávy v roce 1849 zcela změní 
územní organizaci a také název kraje, jehož zeměpisnou osou byla 
a je řeka Otava. Jako samostatný kraj zanikl roku 1850. Reforma 
z roku 1949 roztrhla Prácheňsko mezi kraje Českobudějovický 
a Plzeňský, reformou z roku 1960 bylo Sušicko ponecháno 
v Západočeském kraji a Březnicko v kraji Středočeském. Místo 
bývalého Prácheňského kraje vznikla v 60. letech 19. stol. soustava 
politických a soudních okresů, která v této podobě přetrvala 
I období I. republiky. Území Prácheňska se tak skládalo z území 
politického okresu Písek (soudní okresy Písek, Vodňany, Mirovice), 
Blatná (Blatná, Březnice), Strakonice (Strakonice, Horažďovice, 
Volyně), Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Hartmanice), Prachatice 
(Prachatice, Netolice, Vimperk, Volary).  
Dodnes je bývalé Prácheňsko malebným krajem stříbřitých rybníků, 
rozlehlých polí, voňavých lesů a luk, remízků a mnoha kopců.   
Krajem muzikantů a Švandy dudáka, kde se i v současnosti udržují 
četné lidové tradice. Krajem, v němž lidé zapustili hluboko své 
kořeny. 
 
 
 
 
 
A to je patrně i odpověď na otázku, proč slovo Prácheňsko, 
prácheňský… nikdy nezaniklo. Pojem Prácheňsko stále žije, je 
zafixovaný v podvědomí současných obyvatel a objevuje se proto 
v pojmenování nejrůznějších věcí, organizací i aktivit – například: 
Prácheňský knedlík, Prácheňská polévka, Prácheňská hnětýnka, 
Prácheňská pomazánka, pivo Prácheňská Perla, Prácheňské 
pekárny, Prácheňský káník, Prácheňský poklad, Prácheňská ralley, 
Prácheňská doprava Horažďovice, s r.o., Prácheňské muzeum, 
Prácheňská ulice, Prácheňské nakladatelství, Prácheňské 
marionety, Prácheňský soubor písní a tanců, Prácheňáček, Hotel 
Prácheň, Prácheňská cukrárna, Radio Prácheň, Prácheňská televize 
TV Prácheň, Regionální informační centrum Prácheňska, 

Prácheňské sanatorium naděje a našli bychom jistě další a další  
příklady. Z tohoto pevného zakotvení vycházel i destinační 
management při pojmenovávání turistické oblasti. 

"Tu si člověk uvědomí, že je jedním z článků dlouhého řetězu lidských 
pokolení nebo třeba větvičkou stromu lidského rodu, pátrá, z čeho tato větev 
vyrůstá, a dostává se až ke kořenům, kterými srůstá s rodnou zemí."                            
                                                                                                                 (Jan Krátký) 

Složení Rady DS Prácheňsko,  z.s.: 
PhDr. Ivana Říhová: předsedkyně, MAS Strakonicko, z.s.  
Hana Procházková: místopředsedkyně, podnikatelka, Protivín - 
Selibov 
Milan Kodádek: místopředseda, Vodňany - podnikatel 
RNDR. Ladislav Havel:  podnikatel v CR, Strakonice 
Ing. Mgr. Jiřina Karasová: FO v CR, Katovice 
PhDr. Alena Cepáková: MAS Vodňanská ryba, z.s.  
Mgr. Jana Nováková Turková: Město Vodňany  

 

 

http://www.strednipootavi.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1che%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora%C5%BE%C4%8Fovice
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Víte, že 
právě v Kladrubech dlouhodobě trvale žije český malíř a grafik Jiří Meitner?  
 

Rodák z Moravy s židovskými a valašskými kořeny je 
dnes již považován za jihočeského malíře a grafika. 
Tvoří na Strakonicku v jižních Čechách, zejména v okolí 
svého bydliště v obci Kladruby.  
Narodil se v roce 1958 v Rýmařově. Výtvarný talent 
zdědil po svém dědečkovi, který zahynul při holocaustu. 
Malířství studoval na pedagogické škole. Základního 
malířského vzdělání se mu dostalo u profesora Kočára, 

grafika Jiřího Nováka a profesora Františka Jiroudka z pražské Akademie 
výtvarných umění.  
Jeho vzorem je Pablo Picasso. V některých jeho dílech je tak patrná inspirace 
kubismem, netají se ale ani inspirací impresionismem Paula Cézanna a Josefa 
Šímy, kteří patří k jeho oblíbeným umělcům.  Sám si však yypracoval zcela 
originální styl, který stále domýšlí. Sám jej  označuje jako imaginární realismus. 
Tento nevšední umělec má široký rozsah užitých technik - pastózní oleje 
střídají grafické práce včetně nádherně duhových pastelů i kontrastních 
linorytů. Pracuje štětcem, ale i náročnou špachtlí, křídami, rudkami či rydlem. 
Nezůstává u stejných žánrů, a najdeme tak škálu neobyčejně poutavých a 
báječně barevných krajin a městských vedut, ba někdy s fantaskní rudou 
oblohou i světly, modrými stromy i krásným jihočeským lidovým barokem. 
Malířova záliba v barvách je nepřehlédnutelná. 
Doménou jeho tvorby je malba a kresba. Věnuje se však také užité grafice 
a reklamě, návrhům přebalů výrobků, stejně jako malbě na zeď.  
V 80. letech působil v severních Čechách, vystavoval i jako člen malířské 
skupiny Kontakt. Na počátku 90. let působil na volné noze v německém 
Heidelbergu, kde se věnoval především krajinomalbě a portrétování. Dnes 
našel klid na svoji tvorbu v půvabném prácheňském kraji v nevelkých 
Kladrubech nedaleko Strakonic. V obci vyhotovil rozsáhlé nástěnné malby 
například v prostorách hospody U Draka. Známé jsou i jeho krajinářské výjevy 
jihočeské přírody, které z velké části vznikali v přilehlém okolí. 
Přehled jeho výstav je úctyhodný. Kromě výstav v Česku (Strakonice, Osek, 
Vyšší Brod, Písek, Tábor, Prachatice, Ústí n. Orlicí či Lnáře a Praha) je třeba 
zmínit renomované zahraniční galerie v Heidelbergu, Walldorfu, Stuttgartu, 
Sinsheimu či Halifaxu. Množství autorových prací je dnes součástí soukromých 
sbírek u nás, v Rakousku, Německu, Nizozemí, Velké Británii a Rusku, ba i za 
mořem v USA. V poslední době se věnuje zcela modernímu oboru arteterapii, 
tj. psychoterapie aktivní výtvarnou činností.  
Na závěr je třeba zmínit, že i jeho syn Jiří Meitner mladší se rovněž upsal 
výtvarné činnosti. 
 
 

 

 

 
 

 
Ve všech konzultačních střediscích Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) na 
území SOSP byl zahájen letní semestr  akademického roku 2018/2019. 
Studijní témata jsou vybrána podle zájmu studentů příslušného KS. 
Konzulatční střediska zahájila výuku v letním semestru následovně: 

KS Katovice -  od 6. 2. 2019, středa, od 9:00 hodin 
Místo: Kolářova knihovna   
Téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích 
- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540 
KS Strakonice  - od  29. 1. 2019, úterý, od 9:00 hodin 
Místo: Palackého nám. 1090, zasedací místnost I. p. 
Téma : Klenoty barokního sochařství v českých zemích 
- kontakt: Ing. Iveta Švelchová, +420601335540 
KS Střelské Hoštice - od 28. 1. 2019, pondělí, od 14:30 hodin 
Místo: Základní a mateřská škola  
Téma: Křesťanská ikonografie a hagiografie 
- kontakt: Miluše Hosnedlová, +420774825882 
Přihlášení ke studiu v akademickém roce 2019/2020 je možné u 
kontaktních osob.  
Další informace: www.e-senior.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okénko seniora Zajímavosti z našich obcí 

 
 

 

Víte, že 
obcí s názvem Kladruby je v České republice dvanáct?  
Mezi nejznámější patří západočeské Kladruby se známým Kladrubským 
klášterem nebo Kladruby nad Labem, proslulé Kladrubským hřebčínem. 
Jihočeské Kladruby nemají ani klášter ani hřebčín, ale přesto jsou něčím 
výjimečné a zcela jedinečné. 
 

 
 
 

Víte, že 
Kladruby jsou označovány jako "jihočeská dračí vesnička"? 
Můžete zde totiž  na vlastní oči spatřit draka v nadživotní velikosti? Dá se 
předpokládat, že s délkou 20 m a výškou 5 m  je  největším drakem v celé 
zemi a je skutečně největší místní kuriozitou, která je pro jižní Čechy 
velice atypická. Usadil se přímo ve zdi zámeckého parku na jižním okraji 
obce, odkud pohlíží na šumavské vrcholy. Přilehlý zámecký park o rozloze 
2 ha se zbytky vodní tvrze hlídá již více než 100 let. A jak se sem vůbec 
dostal? Jeho zrození má na svědomí rytíř Carl Ritter von Taschek.   

                                                                                                                                      
Reportáž z jihočeské dračí vesničky odvysílala 22. 10. 2017  ČT 1, a to v rámci pořadu 
Toulavá kamera. Ke zhlédnutí na adrese:  ceskatelevize.cz…/1126666764-toulava-
kamera/217562221500042 
 
 
 
 

 

Obec KLADRUBY , kde žije cca 150 obyvatel, se 
rozkládá v předhůří Šumavy v bývalém historicky 
významném Prácheňském kraji na pomezí jižních 
a západních Čech. Nejstarší zmínka o vsi pochází 
z r. 1405. Její jméno je odvozeno z toho, že obyvatelé 
rubali klády, tedy byli kladrubci či dřevorubci. 

Víte, že 

původem polský rod Taszků přišel do Čech až počátkem 18. století? 
 

Rod zbohatl obchodováním se železem a v krajině středního Pootaví se 
uchytil roku 1810 získáním panství Štěchovic, později i Kladrub a Kalenic 

                   
 

V témže roce však zemřel a po otci se stali majiteli zámku v Kladrubech 
i tamního statku s pozemky o rozloze 245 ha Karel (Carl Ritter von 
Taschek 1847 - 1903) a jeho starší bratr, pražský advokát František (1844 
- 1878). Karel byl bezesporu nejpopulárnější postavou svého rytířského 
rodu. Byl vzdělaný, hodně cestoval, svého času dokonce působil jako 
diplomat (podle místní tradice i jako úspěšný léčitel) v Číně. Zážitky z 
Východu si zhmotnil přetvořením pohledově nejexponovanější parkové 
kamenné zdi do podoby těla čínského draka - Indioska. Hlavu tvořila 
samostatná oplechovaná dřevěná konstrukce a oko vybroušené, ve slunci 
zářící sklo. Celek doplňoval bambusový altánek s pagodovitou střechou 
na dračím hřbetě s nádherným výhledem na Šumavu“ Pod vlivem 
východní kultury ozdobil Kladruby ojedinělým, téměř čtyřhektarovým 
romantickým zámeckým parkem. Močálovité území změnil soustavou 
rybníka, jezírek, vodopádků a pěšinek v krajinářský park. Zbytky zdí 
původní tvrze na jednom z ostrůvků do něj začlenil vytvarováním profilů 
lidských obličejů – muže s bradkou a ženy. (Miroslav Šobr, Zámecké parky 
středního Pootaví, 2010).  Park je volně přístupný. 

 

 

 

V roce 1867 byl František „již“ Taschek, v té době jeden 
z prvních poslanců českého zemského sněmu, povýšen ve Vídni 
do rytířského stavu. Od té doby směl užívat erbu, který měl 
stříbrnou osmicípou hvězdu v modrém poli.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladruby_(okres_Strakonice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/1980%E2%80%931989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990%E2%80%931999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajinomalba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portr%C3%A9t
http://www.e-senior.cz/
https://www.kalenice.cz/taschkove-kladruby.php
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Centrum společných služeb Svazku obcí středního Pootaví (CSS DSO SOSP) je v provozu od 1. 7. 2016. Kancelář sídlí ve Strakonicích, 
Palackého nám. 1090 (budova Mze), 3. patro. Kontakt: sosp.st@seznam.cz   informace: www.strednipootavi.cz 
 

Z ČINNOSTI CSS 
Projekty DSO: 

CSS podalo na rok 2019 dvě žádosti na podporu svazkových projektů z národních zdrojů. Výsledek bude zveřejněn nejdříve během května 
2019. Další čtyři projekty připravilo CSS pro členské obce svazku, a to na rekonstrukci kulturního domu, na zkvalitnění sportovního hřiště 
a dvě naučné stezky. Projekty bude podávat na MMR do 28. 2. 2019.   
CSS chce dále připravit další přeshraniční projekt do programu Interreg, FMP Česká republika - Rakousko. Výzva na podávání žádostí se 
očekává v červnu 2019. 

  
Realizace projektů: 

1.  CSS připravilo a podalo vyúčtování svazkového projektu „Technické zázemí SOSP II“ – POV Jihočeského kraje. 
2. CSS pokračuje v realizaci projektu „Českorakouské setkávání s duší dřeva" z Programu Interreg V-A FMP Rakousko - Česká republika. Na 
květen 2019 připravuje CSS IV. Dřevosochařský víkend ve Střelských Hošticích a návštěvu partnerů z Hirschbachu. Uznatelné náklady 
projektu jsou do  30. 6. 2019. 
 

  
Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů: 

CSS zajištuje pro obce svazku činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. V současné době připravuje kontroly náprav nedostatků 
uvedených v agendových listech, na které CSS upozornilo.  
 

  
Propagace činnosti svazku:  

Svazek obcí středního Pootaví oslaví v letošním roce 20 let své činnosti. Centrum připravuje k tomuto výročí propagační brožuru se 
zmapováním této dvacetileté činnosti a příklady dobré praxe. Ta se bude samozřejmě týkat i zkušeností, získanými během realizace projektu  
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.   

  

Podpora rozvoje občanské společnosti na venkově: 

Pro občanskou společnost centrum stále nabízí bezplatné poradenství při zřizování neziskových organizací, jejich činnosti v členských obcích 
svazku a možností dotačních podpor. Sleduje tím zároveň vytvoření základny pro usnadnění komunitního plánování s občany v oblasti 
rozvoje území mikroregionu. Veřejnost se snaží zapojit do organizace svazkových projektů, plánuje i zapojení dětí i mládeže formou 
poznávání mikroregionu. 
 

  

Zvyšování odbornosti: 

Pracovníci CSS se účastní nabízených školení v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 
a získané vědomosti užívají ve své práci v činnosti CSS.  Mimo to využívají všech dostupných publikací vydávaných SMO ČR a právního 

poradenství, poskytovaného v rámci projektu. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍ DSO SOSP 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně                                         
také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou  aktivitou 
Svazu měst a obcí ČR (SMOCR). Svazek obcí středního Pootaví je do uvedeného projektu  od počátku 
zapojen. Zřídil pro potřeby uživatelů služeb CSS kancelář na dopravně dostupném místě. 

 

Plánované aktivity: 
Příprava dalších strategických dokumentů obcí, poradenská činnost, činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, aktivní zapojení do 
práce destinační společnosti DS Prácheňsko, z.s., vyúčtování projektu POV 2018 JčK, dokončení a vyúčtování projektu z Interreg FMP ČR - 
Rakousko, realizace nových svazkových projektů a nim příslušných VZMR, pomoc s podáváním žádostí o dotace a s realizací projektů 
členských obcí. 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.strednipootavi.cz/

