Zpráva o činnosti CSS – DSO ORP Příbram
Zpráva je zpracována za období od 1. Setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb, které
se uskutečnilo v 14. září 2016 do listopadu 2016, kdy 30. listopadu 2016 se uskuteční 2. Setkání starostů
Centra společných služeb.
Celkem za období činnosti bylo poskytnuto 119 odpovědí a stanovisek na dotazy starostů,
místostarostů, podnikatelů a prezentací činnosti CSS.
Z toho bylo podáno 35 vyjádření v záležitosti projektového poradenství, 37 vyjádření ve věci ostatního
poradenství, kam patří především právní poradenství. Další aktivity byly vedeny v záležitostech
přípravy a realizace projektů, propagace činnosti, veřejných zakázek, společných postupů při rozvoji
území a setkání starostů.
Ve sledovaném období se zaměstnanci zúčastnili povinných vzdělávacích aktivit, kdy některé byly
ukončeny složením zkoušky a vydáním certifikátu. V letošním roce budou zaměstnanci povinni
absolvovat ještě jeden vzdělávací program a to 8.12.2016. Dále se zaměstnanci zúčastnili semináře
pořádaného MMR se zaměřením na veřejné zakázky tak, aby byli připraveni zodpovědět případné
dotazy ze strany starostů.
V průběhu období byla tvořena analýza pro projekt „Systém zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci
odpadu v území Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram“. Tato analýza bude dále sloužit pro potřeby
společné dohody o nakládání s odpady v ORP a bude podkladem pro jednání pracovní skupiny pro
oblast odpadového hospodářství. Zaměstnanci se zúčastnili pracovních jednání se zástupci
jednotlivých odborů města Příbram, v záležitosti cestovního ruchu destinační agentura, sociálních věcí
a školství.
V oblasti školství zaměstnanci Centra společných služeb připravili projekty „Změň svou školu“ a
„Architektura obce očima školáka“. Projekty budou realizovány na území Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram formou soutěže mezi školami.
Došlo k aktualizaci webových stránek, především vložení uzamčené části pro členy DSO, která obsahuje
položky odděleně na Vzory smluv a právní stanoviska, Vzory vyhlášek a právní stanoviska, Dohody,
výpovědi, výzvy, plné moci, povolení a rozhodnutí, Informace k projektu "Zefektivnění nákladů na svoz
a likvidaci odpadu – pracovní verze a Sdílené. K uzamčené části obdrželi všichni členové unikátní
přístupová hesla a po jejich vložení mohou využít data pro své potřeby.
V oblasti projektového poradenství je každý měsíc zpracován a odeslán členům aktualizovaný poradce
dotačních možností.
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