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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko vznikl jako dobrovolný svazek obcí v roce 1999. 
Sdružuje 10 obcí ležících ve východním cípu okresu Hodonín a zároveň Jihomoravského kraje. Jde o 
obce, které velikostně spadají do kategorie malých obcí. Celkový počet obyvatel mikroregionu je pod 
10 tisíc. Největší obcí je Velká nad Veličkou s necelými 3 tisíci obyvateli. Vykonává zároveň pro 
horňácké obce funkci obce s pověřením obecním úřadem. Obcí s rozšířenou působností je Veselí nad 
Moravou.  

 

1.  Popis původního stavu řešené agendy 

Centrum společných služeb Horňácko vzniklo na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR 
v červenci 2016. Do té doby zde administrativu pro DSO vykonával pouze jednatel DSO, žádní 
zaměstnanci nebyli vyčleněni. Ohledně dotačního poradenství, zpracování žádostí o dotace či 
monitoringu dotačních možností si obce zpracovávaly sami nebo se obracely nejčastěji na různé 
dotační agentury, žádali o spolupráci pracovníky MAS Ostrožsko-Horňácko nebo tyto činnosti 
vykonávali starostové, popř. účetní obcí sami. To však kladlo na vedení obcí značné časové nároky, 
v případě zpracování žádostí o dotace agenturami to znamenalo i značné finanční prostředky. 

 

2.  Popis aktuálního stavu 

V červenci 2016 vzniklo v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Horňácko Centrum společných 
služeb. Jeho cílem je vytvořit pro vedení obcí zázemí, které by vedlo ke zkvalitnění výkonu veřejné 
správy a veřejných služeb. Úkolem centra je poskytovat na základě požadavků vedení obcí potřebné a 
požadované služby v oblasti veřejné správy. 

Během dosavadního fungování centra byl ze strany starostů obcí a vedení svazku největší zájem 
jednoznačně o dotační poradenství o poradenství a spolupráci ve dvou oblastech: 
 dotační poradenství  
 marketing v oblasti cestovního ruchu 

2.1   Dotační poradenství 

Centrum společných služeb zajišťuje pro členské obce DSO: 
- dotační monitoring – informování starostů o připravovaných i aktuálních dotačních výzvách 

včetně všech důležitých informací a lhůt pro podání žádosti, na základě požadavků starostů 
vyhledávání vhodných dotačních titulů pro plánované projekty obcí 

- dotační poradenství – metodické vedení a spolupráce při zpracování žádosti, povinných příloh 
žádosti, podání žádosti.  

- vyúčtování dotací – spolupráce při zpracování vyúčtování, metodické vedení a shromáždění příloh, 
odesílání vyúčtování dotací. 
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Centrum se podílelo na zpracování následujících žádostí o dotace: 
 
 

 z Jihomoravského kraje – žádosti o dotace z podprogramu Podpora rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje 2017– obec Nová Lhota, Suchov, Javorník, Hrubá Vrbka, Kuželov, 
Louka, Tasov, Malá Vrbka – jedná se o dotace na knihovny, opravy chodníků, akce 
v základních školách a multifunkčních zařízeních  

 z Jihomoravského kraje – žádosti o dotace na hasiče – obec Hrubá Vrbka, Suchov, Louka, 
Tasov 

 z Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 2017 – dotace na 
kapličky, kříže a boží muka – obec Nová Lhota, Suchov, Lipov, Kuželov 

 z Ministerstva pro místní rozvoj – Program obnovy a rozvoje venkova 2017 – dotace na místa 
pasivního odpočinku – Nová Lhota, Suchov, Kuželov (pódium) 

 z Ministerstva pro místní rozvoj -  Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 
pro rok 2017 – dotace na odpočinkovou multifunkční zónu – obec Suchov  

 z Ministerstva zemědělství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – dotace na 
kapličky, kříže – obec Nová Lhota, Suchov, Kuželov, Louka (márnice), Javorník (márnice) 

 z Ministerstva školství – šablony pro zjednodušené vykazování – dotace na materiálové a 
personální vybavení – obec Nová Lhota, Lipov 

 „Klimagrün“ – dotace na zelené pásy pro obce Horňácka – přeshraniční spolupráce Rakousko 
– Česká republika 

 „Cyklotrasa Modrá“ – dotace z programu přeshraniční spolupráce Slovensko – Rakousko – 
cyklotrasa na napojení k páteřní cyklotrase č.46 ze Slovenska 

Celkem bylo prostřednictvím CSS požádáno o 31 dotací, z toho 16 na Jihomoravský kraj, na 
ministerstva 13 a z fondů EU 2 dotace.  

2.1   Marketing v oblasti cestovního ruchu 
 

DSO Mikroregion Horňácko se v rámci propagace zúčastnilo pod hlavičkou Jihomoravského kraje 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour, kde se prezentovalo vydanými propagačními materiály a mělo 
mezi starosty Horňácka velký ohlas. Dalšími projekty, na kterých CSS pracuje jsou:  

- velikonoční jarmark ve spolupráci s místními podnikateli 
- výroba banneru Horňácko 
- modernizace loga Horňácko 
- fotografická soutěž s výstavou 
- výroba kalendářů 
- krojové dílny 

 

3.  Ekonomická analýza – dotační poradenství  

K ekonomické analýze bylo vybráno dotační poradenství. Ze strany starostů je největší poptávka 
právě po dotačním poradenství a zpracování dotací pracovníky CSS. Jeho výstupy jsou finančně 
ohodnotitelné. 

Při hodnocení jsme vycházeli z těchto údajů: 
- výše podílu svazku na spolufinancování činnosti CSS 
- kolik obcí v uplynulém období využilo dotační poradenství CSS 
- kolik obcí využilo služeb CSS při zpracování žádostí 
- na zpracování kolika žádostí se centrum podílelo 
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- průměrná cena zpracování žádosti o dotaci a měsíčního dotačního monitoringu soukromým 
subjektem 

3.1   Finanční analýza 

Tabulka č. 1: Předpokládané náklady na dotační poradenství a zpracování dotací 

Žádost o dotaci dle 
zdroje 

Počet podaných žádostí  Obvyklá cena v Kč za 
zpracování dotace 
soukromým subjektem 
za jednotku 

Ušetřená cena celkem v 
Kč 

Jihomoravský kraj 16 5 000 80 000 

Ministerstva ČR 13 15 000 195 000 

EU fondy 2 50 000 100 000 

Celkem    375 000 

 

 

Tabulka č. 2: Finanční dopad dotačního poradenství poskytovaného CSS na obce 

  
doba činnosti 

centra 
uspořené náklady 

obcí (Kč) 
vynaložené 

náklady obcí (Kč) 

finanční podíl obcí na 
fungování centra 8 měsíců 0 53 240*  

zpracování žádostí o 
dotace a poradenství 8 měsíců 375 000 0 

celkem 8 měsíců 375 000 53 240 

celková úspora     321 760 

    

*podíl svazku na spolufinancování činnosti CSS: 5 500 Kč/měs. x 1,21 (21% DPH) x 8 měs.  

Členské obce DSO se podílejí na činnosti Centra společných služeb Horňácko částkou 5 500 Kč + 21% 
DPH měsíčně. Tato částka je mikroregionu Horňácko čtvrtletně fakturována Svazem měst a obcí ČR. 
 

Žádost Počet hodin 
práce CSS 

Náklady CSS v 
Kč 

Cena externí 
firmy v Kč 

Úspora v Kč 

Jihomoravský kraj 16 x 8 = 96 200 Kč/hod. = 
19 200 

80 000 60 800 

Ministerstva ČR 13 x 24 = 312 62 400 195 000 132 600 
EU fondy 2 x 80 = 160 32 000 100 000 68 000 
Celkem  568 113 600 375 000  261 400 

 

V případě, že by Centrum společných služeb bylo plně financováno ze zdrojů DSO (bez příspěvků 
SMO), pak v dané agendě za dobu své činnosti (8 měsíců) ušetřilo členským obcím i svazku celkem 
261 400 Kč.  

Z činnosti Centra společných služeb měly obce v předchozích 8 měsících užitek ve formě uspořených 
nákladů na dotační poradenství ve výši 261 400 Kč. Obcím tedy provozováním Centra společných 
služeb a využíváním jeho dotačního poradenství vznikla úspora ve výši 261 400 Kč. 
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4. Závěr: 

Je třeba si však uvědomit, že dotační poradenství je pouze jednou ze služeb, které CSS členským 
obcím svazku poskytuje, v současné chvíli například pracujeme na posílení odvětví cestovního ruchu 
formou marketingu jako zdroj finančních příjmů pro celý region. Zároveň si uvědomujeme, že je to 
region se silnými vazbami na folklorní tradice, kroje apod. a obyvatelům záleží nám na tom, aby se 
tyto tradice udržovaly. Chceme pomocí vzdělávacích seminářů předat tyto znalosti dál, protože 
mistrů, kteří se vyznají v řemeslech, šití a údržbě kroje rychle ubývá.  Celkově tedy můžeme 
konstatovat, že provozování Centra společných služeb Horňácko přináší členským obcím svazku nejen 
úsporu časovou a finanční, ale přináší i nové žádané aktivity do regionu.  

 

Zpracoval dne 27.2.2017: Centrum společných služeb Horňácko , Mgr. Miroslava Poštolková 

            


