
Centruni' pcirň'trže malým obcím
Při mikroregionu
Hustopečsko vzniklo
c€ntrum společných
služeb. )eho úkolem je
ušetřit čas a peníze
obcím.

ANETA BERÁNKOVÁ

Břeclav3ko - Vyznat se ve
spletitých Ý,},hláškách, žá_
dostechodotaceazáko-
nech dělá problém nejedné
radnici na Břeclavsku,
Zvláště pak v menšich ob-
cich, kde j€ kromé starosty
minimum úř€dnlků Řešenl7
Při mikŤor€gionu Husto-

peč§ko Vzniklo c€ntrum
sPolečných služ€b- To má
obcim přáci usnadnit.

s většinou dokum€ntů si
starostka Morkúvek Brigita
Petrášová poradí sama. Ně-
kdy 5e však podle jejich slov
muselasžádostíopomoc
obrátit na firmy. Za peníze.

"služby 
jsou zpoplatněné,

ale někdy se nedá zvládnout
všechno, proto vítám, že se
zkouší nový systém s cent_
rem společných služeb. Ur,
čitě jejich podporu v bu
doucnosti lyužijem€, už
jsme s nimi dokonce čás-
tečně spolupracovali"' ne_
chala se slyš€t Petrášová,

centrum se §idlem
v Hustopečich funguie t€,

pfie pár měsiců. 'Plozatimcilíme opravdu na meriši
obce, snažime se jim po,
skytnout admini§tíativní
podporu a také jim chceme
pomoci \,ryhnout se n]zným
chyt!ám, kt€nich se pÉi

zpracováni dokumentů do
pouští, Jednoduše řečeno
jim chceme usnadnit práci a
ušetřit čas," vysvědila záměř
nového projektu, kteTý je
zatim naPlánovaný na tři
roky, specialjstka pro rozvoj
re8ionu a zaměstnankyně
centŤa Radka Raflová,

Ulehčení pláce neni však
jediným ktddem, se kterým
projekt počítá, Usiluje také
o snižení yýdajú obcí na
vlastnl správU, ,,Po {ase vy-
pracujeme bi]anci, která by
měla ukázat, zda se opravdu
dařI otlcim ušetřit, Zavitali
jsme ke starostům,
abychom jim vysvětlili s
čím vším se na nás mohou
obrátit, 

'sme 

tady od toho,

abychom s nimi zkonzuito
vali například žádosti o do
tace. Nemusl nikam jezdit či
složitě pátrat, J tak ušetří,"
uvedla dále Raflová.

Přesto, že c€ntrum smě_
řuje pozornost předevšIm
k malým obcim, užitek v
něm vidl i staro§tka Husto-
pečí Hana Potměšilová,

"spousta věci s€ usnadni,
Někdy se obce obracely na
náš úřad s dotazy, Poalpoň
to §polupráci a nám to zá_
roveň přinese i přehled, co
se kde V miklore8jonu děje
a chystá,' mlni]a Potméši
lová,

vznik center společných
§lužeb inicioval svaz měst a
obci loni na podzim,


