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V Ivančicích 1.7.2016 

 

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB 
MIKROREGIONU IVANČICKO 

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko, zastoupený předsedou Rostislavem 
Štorkem, tímto dává na vědomí, že dne 1.7.2016 zahájilo činnost Centrum společných služeb 
obcí v území Mikroregionu Ivančicko (dále jen „centrum“) související s realizací projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, kde Mikroregion 
Ivančicko je smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR. Centrum najdete na adrese 
Zemědělská ulice č. 2, 664 91 Ivančice (budova SVČ Ivančice – vchod ze zadní části budovy 
z ulice Padochovská, viz příjezdová mapa níže). 

Předmětem projektu je zvyšování profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a 
rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí 
sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, 
ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO 
(podmínky prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území.  

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření centra na bázi meziobecní 
spolupráce při DSO, dosáhnout: 

- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných 
v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a 
rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,  

- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,  
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách, 
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany, 
- přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostí a zkušeností báze zaměstnanců 

DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení 
odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce. 
 

Centrum je určeno zejména zástupcům členských obcí, dále bude sloužit i jako kontaktní 
centrum pro občany území Mikroregionu, zástupcům organizací působících v obcích 
(příspěvkové organizace, občanská sdružení, spolky), kteří se na centrum mohou obracet 
v záležitostech např. podpory aktivit při propagaci svazku a jeho zájmového území, využívání 
společného majetku, koordinace investičních/neinvestičních akcí v zájmovém území, oblasti 
podpory a rozvoje kultury, turistického ruchu, dotačního poradenství, využívání podpory 
Nadace ČEZ, vyhledání vhodných dotačních titulů (projekty veřejné sféry – nikoliv individuální či 
komerční sféry) a jiné činnosti směřující k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového 
území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení 
činností. 
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Manažer CSS 

Ing. Bohumil Smutný, tel. 602 551 801, e-mail: 
mikroregionivancicko@gmail.com 

Manažer CSS stojí v čele CSS, zodpovídá zejména za kvalitu poskytování všech 
služeb, které CSS nabízí, pravidelně komunikuje s představiteli obcí, zajišťuje 
plnění jejich požadavků prostřednictvím CSS, dále zajišťuje informovanost a 
propagaci činnosti CSS v rámci DSO, organizuje pravidelná setkání se zástupci 
obcí, zodpovídá za plnění cílů projektu a poskytuje odborné poradenství v rámci 
CSS. 

 

Specialista pro rozvoj mikroregionu  

Mgr. Monika Zemanová, tel. 732 703 918, e-mail: zemanova@ivancicko.com 

Specialista pro rozvoj mikroregionu je zaměstnancem, který zejména naplňuje cíle 
strategií (v definovaném spektru agend) rozvoje příslušného území, včetně 
zpracování akčních plánů a přípravy realizace jednotlivých projektů, zajišťuje zdroje 
pro financování projektů a je odborníkem na agendy požadované Smluvním 
partnerem.  

 

 

Úřední hodiny, kontaktní centrum pro veřejnost 

Pondělí 8:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 16:00 

Čtvrtek  8:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
 
Poradenská činnost a další služby pro starosty členských obcí Mikroregionu jsou poskytovány i mimo úřední 
hodiny kontaktního centra pro veřejnost PO-PÁ v době 8:00 – 18:00. 

Mimo úřední hodiny si lze domluvit schůzku s pracovníky Centra společných služeb dle potřeb. V době mimo 
úřední hodiny pracovníci Centra vyřizují své agendy, pořizují doklady, vedou jednání v členských obcích 
Mikroregionu a provádí další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti. Schůzku je nutné 
vždy dohodnout si telefonicky. 
Polední přestávka v době od 12:00 do 13:00. 
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Příjezdová mapa: 

 

 

 


