
 

Centrum společných služeb v roce 2017 
 

Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí 

v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a 

obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat 

do 31. června 2020.  

 

Aktivity Centra v první polovině roku 2017 

 

Změna sídla DSO Region Slezská brána 

- ve shodě se schváleným Dodatkem č. 1 Stanov svazku obcí Region Slezská brána byla uskutečněno 

přenesení sídla z města Šenova do města Paskov. Nová adresa svazku je nyní Nádražní 700, 739 21 

Paskov. Adresa CSS zůstává beze změny. 

Změna loga RSB 

- v dubnu bylo rovněž pozměněno logo DSO Region Slezská brána. Podoba otevřené zlaté brány se 

slezskou orlicí na modrém pozadí zůstala, ale z brány zmizely jména obcí. Nové logo tak reflektuje 

skutečnost, že se dobrovolný svazek obcí rozšířil v roce 2016 na 16 obcí a výčet obcí by v logu již 

nebyl grafický vhodný. 

Rozšíření nabídky služeb CSS o agendu - veřejné zakázky 

- v souvislosti s rozšířením kompetencí CSS a nabídkou služeb obcím v regionu Slezská brána, bylo 

posíleno zázemí Centra o Specialistu na veřejné zakázky. V tomto ohledu bude nabídka Centra 

rozšířena městům a obcím Regionu Slezská brána o služby týkající se veřejných zakázek. Konkrétně se 

jedná o zpracování zadávací dokumentace, účast při otevírání obálek, správa nebo pomoc při 

administraci profilu zadavatele a jiné poradenství týkající se veřejných zakázek. 

Z již probíhajících aktivit lze uvést: zpracování zadávací dokumentace na vydání knihy a revizi 

elektrospotřebičů. Tržní konzultace a zpracování dokumentů ke společné veřejné zakázce na 

zpracování Průkazů energetické náročnosti budov. Správa profilu zadavatele veřejných zakázek obce 

Morávka a ZŠ Morávka. A kontrola správnosti již zpracovaných zadávacích dokumentací. 

Aktualizace webových stránek a facebook 

- webové stránky Regionu Slezská brána byly doplněny o novou sekci – Dokumenty RSB, kde lze 

dohledat veškeré schvalované dokumenty svazku obcí, které podléhají povinnému zveřejňování 

podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Region Slezská brána 

tak splňuje zákonné normy, které umožňují občanům nahlížet a vyjadřovat se k rozpočtovým 
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záležitostem svazku obcí RSB. Všechny zde uvedené dokumenty jsou pak v písemné podobě 

k nahlédnutí na adrese Centra: Nádražní 38, 739 21 Paskov. 

- koncem dubna byl po přechozí poradě se zástupci kulturních zařízení i se starosty obcí zaveden 

Facebookový profil „Kultura Slezské brány“. Je zaměřen na propagaci kulturních, popř. jiných 

společenských akcí (např. sportovních).  Facebook je od svého zavedení poměrně často využíván. 

Měsíčně se na něj umísťuje okolo 20 příspěvků. Z evidence návštěv jednotlivých příspěvků je zároveň 

zřejmé, že je zájemci o informace využíván. Jednotlivé články oslovují od desítek po stovky zájemců. 

Nejvíce zaujaly příspěvky o Obecním dni v Řepištích (579 oslovených), Letním koncertu koncertů 

Moravskoslezské Sinfonietty v Řepištích (389 oslovených) a Oslavách 750. výročí Paskova, které 

proběhnou až v září (ke konci července zatím 340 oslovených). Nejjednodušší formou pro ty, kteří 

s facebookem začínají pracovat, ale běžně využívají internet, je přístup přes web Regionu Slezská 

brána www.slezskabrana.cz, kde je u dolního kraje úvodní stránky ikona s názvem facebook. Po jejím 

odkliknutí se facebook „Kultura slezské brány“ zobrazí. 

 Soutěže pro žáky základních škol  

V této oblasti proběhly následující sportovní akce: 

Branný závod žáků 2. stupně v Raškovicích – 12. 5. 2017 

Lehkoatletické závody žáků 2. stupně ve Vratimově - 26. 5. 2017 

Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně ve Frýdku-Místku (ve spolupráci s dobrovolným 

svazkem obcí Olešná) – 16. 6. 2017 

 

Dále proběhla také vědomostní soutěž žáků základních škol, a to 28. 4. 2017. Organizoval ji tradičně 

Dům dětí a mládeže Vratimov. Letos se uskutečnila v paskovském kině. 

 

Informace o těchto akcích – tj. především výsledky – jsou zveřejňovány na webu 

www.slezskabrana.cz v odkaze „Archiv akcí DSO RSB“ nebo také pod „čtvercovou ikonou“ Ostatní 

aktuality. 
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Akce pro seniory 

Společně s vědomostní soutěží pro žáky proběhla také akce pro seniory. Letos neměla na základě 

přání seniorských týmů soutěžní charakter. Senioři v ní pouze prezentovali. Předmětem bylo 

představení svých obcí. Na závěr proběhlo společenské setkání s malým občerstvení. Právě tato 

forma se seniorům zamlouvala a je perspektivní i pro budoucí ročníky. 

Školení 

Na základě požadavků starostů byla zorganizovaná tři školení: 

- 27. 4. 2017 v Šenově proběhlo školení „Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH pro starosty 

obcí“ při účasti 13 osob 

- 23. 5. 2017 v Paskově školení na téma „Pravidla rozpočtové odpovědnosti při účasti 15 osob 

- 24.8. 2017 školením na téma „Novela zákona o střetu zájmů a předpisech souvisejících“ při 

účasti 17 osob 

 

Z účasti i reakcí starostů je zřejmé, že oblast školení je perspektivní oblastí aktivit DSO i do budoucna. 

 

V druhé polovině roku 2017 se počítá s realizací následujících akcí: 

 

- Propagace propagaci kulturních a jiných společenských akcí prostřednictvím jejich 

zveřejňování na webu DSO 

- Realizace projektu „Vzájemnou spoluprací ke vzájemnému poznání Pszczyna – Paskov“.  

- Organizace Dne regionu Slezské brány a Olešné 7. října 2017, který bude zaměřen především 

na propagaci místní kultury, řemeslníků, výtvarníků a producentů potravinářských a 

zemědělských produktů a proběhne tradičně v prostorách zámeckého areálu v Paskově. 

- Podílení se na sportovní akci obce Raškovice: „Raškovický čtvrtmaraton“ 

- Společné plnění veřejné zakázky zájmových obcí na zpracování Průkazů energetické 

náročnosti budov. 

- Soutěž veřejné zakázky na mobilní telekomunikační služby. 



 

 

CSS je kontaktním místem pro občany 

 

CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat 

k projektům uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS 

mohou občané obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou obracet na 

CSS ve věci poradenství. 

 

 

Kde nás najdete? 

 

Centrum společných služeb     Provozní doba CSS: Po: 7.00 – 17.00 

Nádražní 38         Út-Pá: 7.00 – 14.30 

Paskov 739 21 

 

kontaktní osoba:  Vítězslav Klega (manažer CSS) 

   tel: 601 333 773 

   email: v.klega@seznam.cz 

 

V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu 

Slezská brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb, informuje o 

svých aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci 

Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o 

čerstvé informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců: 

 Vítězslav Klega (manažer CSS),  

Ing. Miroslav Lysek (specialista CSS) 

Mgr. Tomáš Řeha (specialista CSS) 

Bc. Kristýna Sochová (Specialistka na veřejné zakázky) 

 

 Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze 

„Centrum společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“. 

http://www.slezskabrana.cz/

