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Rentgen či dotace? I to
se povedlo díky centru
Pod Svazek obcí Podoubraví už čtvrtým
rokem patří také Centrum
společných služeb.
JANA KUDRHALTOVÁ

Havlíčkobrodsko – Poradí
s úřadováním nebo třeba
pomohou s vyřízením dotací.
Řeč je o Centru společných
služeb (CSS), které před necelými čtyřmi lety založili
zástupci Svazku obcí Podoubraví. Nyní je oporou
téměř třem desítkám obcí.

„Celý tým se snaží starostům pomáhat řešit problémy
s chodem obcí. Zejména s
administrativou, která je
stále náročnější. Monitorujeme a zpracováváme žádosti
o dotace, připravujeme zadávací řízení na veřejné zakázky a zajišťujeme školení
a vzdělávání,“ popsala hlavní
náplň centra jeho manažerka
Dita Benáková.
Praktické zkušenosti pracovníků CSS pomáhají v širokém spektru oblastí. „Starostové členských obcí svazku se

na naše centrum mohou obracet v podstatě s jakýmkoliv
problémem. Jsme připraveni
pomoci, ať již odbornou radou či nasměrováním tam,
kde budou k poskytnutí pomoci kompetentní. Ušetřený
čas pak mohou využít pro
potřeby dalšího rozvoje obce,“ uvedla Benáková.
„Myslím, že centrum funguje velmi dobře. Děvčata
pracují na výbornou a zaslouží si velkou pochvalu.
I starostové jednotlivých obcí
jsou s jejich činností velmi

spokojení a vědí, že mohou
přijít kdykoliv s jakýmkoliv
dotazem či prosbou,“ přemítal předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer.
Aktivity CSS si pochvaluje
například starosta Sobíňova
Miloš Starý. „Založit toto
centrum byl skvělý nápad.
Jeho činnost hodnotím velmi
kladně. Kdykoliv si nevím
s něčím rady, tak se mi snaží
pomoci. Dělají pro naši obec
výběrová řízení nebo třeba
pomáhají s administrací dotací,“ svěřil se Starý.
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Spolkům rozdělí
až čtvrt milionu
Havlíčkova Borová – Až do
konce března 2020 mohou
obce, spolky, ale také jednotlivci žádat městys
Havlíčkova Borová o dotace
na svoji činnost. Celková
částka, kterou chtějí letos
rozdělit žadatelům, je 250 tisíc korun. Ovšem každá přijatá žádost bude následně
projednána nejdřív na zastupitelstvu městyse, které
rozhodne, zda bude finanční
dotace jednotlivým žadatelům přiznána, a hlavně v jaké
výši. Jestli zastupitelé dotaci
schválí, městys se žadateli
sepíše smlouvu. Přiznanou
dotaci dotaci mohou spolky
a organizace utratit do konce
kalendářního roku. (sad)
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S ním souhlasí i starostka
Jeřišna Dagmar Vaňková.
„Díky centru jsme získali
profesionální pomoc a poradenství v mnoha činnostech
správy obcí. Mezi nejvýznamnější považuji pomoc
při žádostech o různé dotace
a při následné administraci
projektů až po jejich ukončení. Pracovnice centra jsou
nejen odbornice, ale jsou
velmi ochotné a pracují velmi
zodpovědně,“ vyzdvihla starostka.
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Před dvaceti lety
vyhlásili na Třebíčsku
kvůli sněhu stav
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Třetina lidí tají Koronavirus
nakazil už víc lidí
před svými
než MERS i SARS
partnery své
finance
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Pavel Bureš na
cestě kolem světa
Ledeč nad Sázavou – Dnes
od 17. hodiny se v hotelu
Kaskáda v Ledči nad Sázavou
uskuteční přednáška Pavla
Bureše o cestě kolem světa
s promítáním fotografií a videí z této jedinečné cesty.
Těšit se můžete nejenom na
povídání, ale také na fotografie z mnoha exotických
zemí světa. (pel)
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