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Věc : Projekt „Centra společných služeb“
Vážený pane řediteli,
náš Dobrovolný svazek obcí Tolštejn založený v roce 1999 je svazkem malým, který nesplňuje Vámi požadované
parametry, byť jsou v něm zapojeny všechny obce v působnosti obce s rozšířenou působností (Varnsdorf). Rádi
bychom ale svým názorem přispěli do předpokládané množiny připomínek k připravovanému projektu.
Domníváme se, že Dobrovolný svazek obcí Tolštejn nepotřebuje žádné Centrum společných služeb s cílem
zefektivnit poskytování veřejných služeb občanům dotčených obcí. Souhlasíme s tím, že Dobrovolný svazek obcí
i ostatní obce potřebují operativní právní poradenství, které poskytuje SMO (až na tu operativnost). Dále
potřebují motivační prvky zaměřené na vzájemnou spolupráci a tím i existenci. Tím hlavním by měl být speciální
nyní již jen národní dotační program, jehož uvedení se neprosadilo zahrnout v minulém období do dotací ROPu,
zaměřený na společné akce prospěšné rozvoji regionu v rámci DSO.
Dále DSO potřebují profesionální vedení (např. tajemníka či manažera) tak, aby ve vedení nepůsobili starostové,
kterým stále přibývá práce a činnost ve vedení DSO jim zabírá značný časový prostor. Většina obcí má tolik
problémů svých, že je skutečně velká obětavost těch, kteří si na svá bedra vezmou ještě starost o rozvoj regionu.
Dotace na pořízení tohoto místa by mohla mít podobně Vámi navrhované parametry, neměla by činit více než
75% s tím, že by si zbytek doplatili obce svazku. Uvedený pracovník by působil na obci s rozšířenou působností,
která by mu poskytla zázemí. Zde by mohl např. na částečný úvazek působit i v rámci odboru územního
plánování, který je ze zákona pořizovatelem těchto dokumentů pro všechny obce v její působnosti. Tím by
uvedený pracovník byl i úzce spojený s regionálním rozvojem, který by měl být hlavním tématem Dobrovolného
svazku obcí.
V současné době to u nás ve svazku a věřím, že nejenom u nás chodí tak, že se sejdeme a pokud neřešíme
společný projekt a těch je minimum, tak si vyměníme názory na současné problémy, zjistíme, kolik máme ve
společné kase (pokud se shodneme na výši příspěvků), vypijeme čaj, sníme chlebíček a po třech hodinách
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jedeme zpět do svých obcí. A to je sakra málo. Přesto na setkání jezdíme, většina z nás ráda, ale efekt není
většinou takový, jaký bychom si všichni přáli. Bez profesionálního vedení se uvedené těžko bude zlepšovat. Toho
všeho můžeme dosáhnout pouze, pokud bude motivace a člověk, který vše zúřaduje, poradí, jaké dotace jsou
pro které obce vhodné a podá další potřebné informace.
Závěrem chceme sdělit, že bychom do Vámi popsaného projektu nevstoupili, i kdybychom nastavená kritéria
splňovali, neboť projekt vůbec neřeší to, co řešit nutně potřebujeme.
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