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listopad 2016

Členské obce:
Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany,
Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice,
Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec
Chomutovsko – dobrovolný svazek obcí vznikl v dubnu roku 2016 z potřeby obcí prosazovat společné
zájmy, kterými jsou především rozvoj území a spolupráce ve vybraných oblastech.

PLÁN ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO:


Organizace společných setkávání

Starostové obcí se již od května 2015 pravidelně společně setkávají vždy v jiné obci, vyměňují si zkušenosti,
vzájemně se inspirují příklady dobré praxe, případně se radí o delegování zástupců na zasedání významných
institucí a organizací.

Setkání starostů obcí Chomutovska
 Spořice
květen 2015
 Výsluní
červen 2015
 Vrskmaň
červenec 2015
 Vysočany/Hrušovany
září 2015
 Jirkov
říjen 2015
 Chomutov
prosinec 2015
 Droužkovice
leden 2016
 Málkov
březen 2016










Chomutov
Blatno
Kalek
Chomutov
Škrle/Bílence
Pesvice
Chomutov

duben 2016
květen 2016
červen 2016
červenec 2016
srpen 2016
říjen 2016
listopad 2016

Organizace pracovních skupin

K přípravě a realizaci společných projektů je možné zorganizovat pracovní skupiny, které se již v průběhu
projektu Podpora meziobecní spolupráce velmi osvědčily. Účast starostů a odborníků v pracovních skupinách
vedla k zjištění společných požadavků a potřeb obcí a koordinace projektových záměrů ve vybraných oblastech:
školství, sociální oblast, odpadové hospodářství, cestovní ruch a doprava.



Příprava a realizace společných projektů

Cílem starostů členských obcí svazku je připravit a řídit projekty, které povedou k rozvoji celého území, zároveň
svazek obcí umožní poskytnout odbornou pomoc menším obcím.
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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Informace z valné hromady dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, z úvodního setkání starostů
projektu, které se konalo dne 31. srpna 2016 ve Škrli:

Oznámení o zahájení činnosti CSS
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, zastoupený předsedou Ing. Danielem Černým, tímto dává na vědomí, že
dne 1. 7. 2016 zahájilo činnost Centrum společných služeb/CCS v území Chomutovska v souvislosti s realizací
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, kde Chomutovsko je
smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR.
Centrum sídlí na adrese Táboritská 115/4, 430 01 Chomutov.
Kontakty:
Ing. Lenka Kynčilová – manažer svazku
Má na starosti: poskytování odborné podpory a poradenství obcím, propagace činnosti svazku,
organizaci setkávání, hledání vhodných řešení, společných zájmů a komplexní řízení
při naplňování strategie rozvoje Chomutovska.
e-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 724 755 765
Gabriela Rousková – specialista pro rozvoj mikroregionu
Má na starosti: naplňování cílů aktuální strategie rozvoje Chomutovska, zpracování zásobníku
projektů meziobecní spolupráce, příprava, řízení a administrace projektů
e-mail: g.rouskova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 777 045 258

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně Centra
společných služeb (CSS) reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.
Navazuje na projekt Podpora meziobecní spolupráce realizovaný v letech 2013 – 2015.
Cíle projektu CSS: Nový projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci
dobrovolných svazků obcí po celé České republice. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu veřejné správy pro
členské obce, umožnit lepší informovanost občanů o poskytovaných službách, umožnit dostupnost a kvalitu
služeb, rozvoj mikroregionu a naplnění strategie rozvoje regionu. Rozsah poskytovaných služeb záleží na
požadavcích starostů, popřípadě zástupců obcí. Centrum bude poskytovat, odbornou a poradenskou pomoc.
Požadovaný rozsah služeb:
Výstupem projektu jsou aktivity vedoucí k rozvoji regionu. V oblasti samosprávy se může CSS zaměřit na rozvoj
obcí, právní poradenství, organizační a ekonomickou agendu, finanční a rozvojové řízení, informační servis atp.
V oblasti státní správy o přestupkovou agendu, poplatky a evidenci obyvatel. Kancelář CSS může pomáhat při
přípravě vyhlášek, zpracovat vzory smluv, organizovat vzdělávání pro zástupce obcí.
Oblasti, ve kterých se mohou občané obracet na CSS:
o podněty k rozvoji území, regionu
o náměty na společné akce několika (alespoň dvou) obcí Chomutovska
o názor na projekty připravené v akčním plánu
o odborné konzultace a poradenství pro lepší orientaci v kompetencích jednotlivých orgánů veřejné
správy.
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Informace ze setkání ve Škrli:
 Jak snadno přijít o svá data
Pan Robert Pospíchal seznámil přítomné zástupce obcí s riziky, která se mohou přihodit uživatelům IT techniky
v souvislosti s napadením, případně ztrátou jejich dat.
Uvedl několik příkladů, proč je důležité se dobře starat o svá data v počítači. Na dalších příkladech a
statistických datech objasnil významnost a pravděpodobnost rizika ztráty dat. Nastínil i určitá preventivní
opatření, jak předejít tomuto riziku.
 MV ČR, Mgr. Martin Pech, Novela zákona o přestupcích, zákon o ochraně veřejného zdraví
Od 1. října 2016 nabyde účinnosti část novelizovaného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon je platný
již od června roku 2015, ale nyní se zvedla vlna zájmu o tuto problematiku na základě mylně uvedených
mediálních informací. Změna se týká změny §47, odst. 3, nyní odst. 6. Obce již nemají možnost dávat výjimky a
zákon se tím vrátil do stavu z roku 2013. Mgr. Pech uvedl několik praktických příkladů, jak obce mohou
postupovat v souladu s novelou zákona. Ujistil starosty, že není jejich povinností, aby v každé obci byla vydána
obecně závazná vyhláška (OZV) k této problematice. Stejně tak je v pravomoci obce takovou vyhlášku zrušit.
Pokud ovšem obec obecně závaznou vyhláškou bude potřebovat upravit otázku rušení nočního klidu, může se
obrátit o metodickou pomoc na Mgr. Pecha z MVČR.
Od 1. 7. 2017 nabyde účinnosti nový přestupkový zákon.
Nový zákon o hazardních hrách umožní obcím vydávat OZV k regulaci hazardních her, tzn. zpřísnění, kde, kdy a
v jaké podobě se bude moci provozovat hazardní hra. Obec může regulovat pouze 4 konkrétní druhy
hazardních her.

Fotografie z valné hromady setkání DSO, konané dne 31. 8. 2016 ve Škrli

Přehled kulturních akcí v jednotlivých městech/obcích v prosinci/2016:

Prosinec
2.12.|18.00
BLUES PARTY – Gérald Clark Blues Band, Khalif Wailin Walter – Jirkovské divadlo
2.12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Droužkovice
2.12.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Otvice
3.12.
MIKULÁŠSKÁ v Horalce – Blatno
3.12. |10.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Březno
4.12.-18.12. ADVENTNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU – Červený Hrádek - Jirkov (o nedělích 4.12., 11.12.
a 18.12. vždy v časech 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 hodin)
4.12. |15.45 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA a ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (na návsi)
ve Strupčicích
4.12. |16.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Hrušovanech
4.12. |15.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – DDM Paraplíčko - Kulturní dům Jirkov
4.12.
ADVENTNÍ KONCERT v kostele - Boleboř
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4.12.
5.12. |18.00
5.12.
5.12. |9.00
5.12. |19.00
5.12. |14.00
7.12.
8.12.
9.12.
9.12. |14.55
9.12. |15.15
10.12. |20.00
10.12.
10.12. |19.00
11.12. |15.00
11.12.
11.12. |15.00
12.12. |10.00
16.12.
17.12. │17.00
17.12. │18.00
17.12.
17.12.
18.12.
24.12. │11.00
24.12.
24.12.
24.12.
31.12. |23.30
31.12.
31.12.
31. 12.

ADVENT u kapličky v Zákoutí
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - na sále v Bílencích
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI Z NAŠICH OBCÍ – Kalek
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Jirkov
MIKULÁŠSKÁ – lezecká aréna – Jirkov
VÁNOCE S ČERTEM A MIKULÁŠEM - Pesvice
VÁNOČNÍ BABINEC – obecní sál Kalek
tradiční MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v mateřské školce v Rübenau – Kalek
ADVENT v Mezihoří
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU a VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI – Černovice
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI – Droužkovice
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, hraje skupina Úlet – Černovice
POSLEDNÍ LEČ - zábava v Horalce – Blatno
OLDIES PARTY se skupinou Fontána– Jirkovské divadlo
ADVENTNÍ KONCERT – zpívají VENTILKY a T. SVOBODOVÁ v kaleckém kostele
VÁNOČNÍ DÍLNA – Boleboř
KOUZELNÉ VÁNOCE – Otvice
JIRKOVSKÝ CHARITATIVNÍ ADVENT - Jirkov
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – Droužkovice
ADVENTNÍ KONCERT v kostele Sv. Petra a Pavla, Spiritual kvintet – Březno
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT – sál základní umělecké školy – Jirkov
DÁRKOVÁ DÍLNA v Horalce – Blatno
VÁNOČNÍ PING-PONG 4. ročník - Boleboř
ŽIVÝ BETLÉM A ADVENTNÍ KONCERT v blatenském kostele - Blatno
ŽIVÝ BETLÉM – zámek Červený Hrádek
PULNOČNÍ SVAŘÁK – Nezabylice
BETLÉMSKÉ SVĚTLO DO KAŽDÉ RODINY roznášejí naše děti - Kalek
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE - Kalek
SILVESTR před radnicí – Březno
SILVESTR – Boleboř
SILVESTR – Nezabylice
SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP - Kalek

prosinec
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Nezabylice
SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2016 - Chomutov Náměstí 1. Máje:
24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11. (soboty)
RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2016 - Chomutov:
3.12. Nadílka pro zvířátka
11.12. Slavnostní losování
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