Informační zpravodaj
Mikroregionu Odersko
1/2017
Heřmanice u Oder & Heřmánky & Jakubčovice nad Odrou & Jeseník nad Odrou & Kunín
& Luboměř & Mankovice & Odry & Spálov & Vražné

Vážení čtenáři,
dostává se k vám druhé číslo Informačního zpravodaje dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Odersko a zároveň první číslo v roce 2017.
Mikroregion Odersko tvoří 10 obcí, jejichž představitelé pracují na rozvoji svých obcí, ale
mimo to se zároveň snaží přispívat k rozvoji většího území kolem sebe, a to území
mikroregionu. Vzájemnou spoluprací a pomocí obcí navzájem se pak každá z nich může
rychleji a efektivněji rozvíjet, čerpat ze zkušeností ostatních a udržovat dobré vztahy mezi
sebou, což je velkou devizou při řešení různých složitějších situací přesahujících hranice
mezi obcemi.

foto Milan Paprčka a Simona Nádašiová

Mikroregion Odersko prošel na přelomu roku 2016/2017 několika personálními změnami.
Jednou ze změn je odstoupení zakládajícího místopředsedy svazku Ing. Vladimíra Nipperta
z funkce místopředsedy Mikroregionu Odersko a zároveň i z pracovní pozice manažera
Centra společných služeb (CSS), které Mikroregion Odersko otevřel v srpnu 2016. Tato
událost si vyžádala novou volbu místopředsedy a člena pracovního předsednictva
Mikroregionu Odersko.

1

Novým místopředsedou Svazku byl dne 26. 1. 2017 zvolen Mgr. Tomáš Machýček, starosta
obce Jeseník nad Odrou a novou členkou pracovního předsednictva byla zvolena
Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce Heřmanice u Oder.
Na pracovní pozici manažera CSS byla od 1. 3. 2017 přijata Mgr. Elena Vahalíková, která
v CSS pracovala, na pozici specialista pro rozvoj mikroregionu a kterou od tohoto data
nahradí Mgr. Jindřich Bluma.
Ing. Vladimíru Nippertovi děkujeme za jeho dlouholetou práci a přínos pro Mikroregion
Odersko ve vykonávaných funkcích a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

Kontakty na zástupce Mikroregionu Odersko a nové složení předsednictva:
 Ing. Pavel Matůšů, předseda Mikroregionu Odersko, místostarosta města Odry
Tel.: 556 768 101, e-mail: matusu@odry.cz
 Mgr. Tomáš Machýček, místopředseda Mikroregionu Odersko, starosta obce Jeseník
nad Odrou
Tel.: 558 846 934, e-mail: starosta@jeseniknadodrou.cz
 Zdeňka Ambrožová, členka předsednictva, starostka obce Jakubčovice nad Odrou
 Mgr. Vendula Jarošová, členka předsednictva, starostka obce Heřmanice u Oder
 Mgr. Jiří Vlček, člen předsednictva, starosta obce Luboměř
Více informací o Mikroregionu Odersko naleznete na webových stránkách www.odersko.cz

Domácí kompostéry, levnější energie či čárové kódy na popelnicích
– společně postupovat se vyplatí
První polovina roku 2017 bude v Mikroregionu Odersko ve znamení významného rozvoje
společných postupů. Obce mikroregionu budou společně vybírat dodavatele el. energie i
firmu na opravy komunikací, tím ušetří jak v nákladech na přípravu veřejné zakázky, tak i
v úsporách z odběru většího objemu služeb a prací.
V srpnu 2016 otevřel Mikroregion Odersko pro své členské
obce a jejich občany Centrum společných služeb. Posláním
tohoto centra je pomáhat obcím v poskytování služeb v oblasti
veřejné správy spojené s rozvojem obcí, a to v oblastech
školství, sociální péče, cestovního ruchu, projektového řízení a
dotačního managementu atd. CSS tedy slouží jako sdílená
administrativní kapacita, pro členské obce Mikroregionu
Odersko a zároveň jako pojící článek mezi obcemi v oblastech
možných společných postupů.
Díky rozdílnosti obcí našeho mikroregionu, a to jak ve velikosti území, velikosti personálního
aparátu na obecních úřadech, tak i v přírodních a kulturních rozmanitostech, mohou obce
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vzájemně čerpat a sdílet cenné zkušenosti z různých oblastí. Tyto zkušenosti mohou být
využity právě pro optimální řešení společných postupů obcí vedoucí k úsporám či rozvoji.
Příkladem výhodného společného postupu může být projekt „Mikroregion Odersko
kompostuje“, kdy se pět malých obcí mikroregionu spojilo, aby společně dosáhly na
minimální výši nákladů, která je opravňovala k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu Životní prostředí na pořízení domácích kompostérů. Občané Heřmanic u Oder,
Heřmánek, Mankovic, Spálova a obce Vražné se v případě obdržení dotace mohou těšit na
nové domácí kompostéry, které jim obce propůjčí.
Obce mikroregionu Odersko se také dohodly na spolupráci při výběru dodavatele el. energie
či realizační firmy na opravy komunikací. Takovým společným postupem mohou obce ušetřit
významné finanční prostředky.
Dalšími společnými tématy, kterými se v současnosti CSS Mikroregionu Odersko zabývá je
zavedení elektronické evidence vysypaných sběrných nádob v několika obcích či zajištění
možnosti odchytu volně pobíhajících psů odborníkem s potřebným vybavením, a to ve všech
obcích mikroregionu, které se s tímto problémem potýkají. CSS také pomáhá nalézt cestu k
vybudování společného psího útulku, pro opuštěné psi v mikroregionu.
Centrum společných služeb bude fungovat 4 roky a jeho provoz bude spolufinancován
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který
realizuje Svaz měst a obcí ČR, jehož partnerem na projektu se stal i Mikroregion Odersko.
Kancelář Centra společných služeb pro Mikroregion Odersko se nachází v budově
Městského úřadu Odry na Masarykově nám. 25 v Odrách, na Odboru rozvoje města Odry.
Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí a středa od 8:00 do 12:00
Občané se mohou na Centrum společných služeb obracet ve věcech spojených s rozvojem
mikroregionu.
Kontakty:
Mgr. Elena Vahalíková, manažerka CSS
Tel: +420 775 859 248
e-mail: vahalikova@odersko.cz
Mgr. Jindřich Bluma, specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel: +420 723 375 923
e-mail: bluma@odersko.cz

3

