
 



 

ÚVODNÍ SLOVO 

 
Milý čtenáři, 

  opět stojíme na konci roku! V letošním případě na konci trochu zvláštního, neobvyklého a 

nečekaného roku. Na jeho začátku si asi nikdo z nás nedovedl představit, co nás bude čekat a co nás 

nemine. Rok 2020 se do historie zapíše, jako rok poznamenaný pandemií COVID – 19, která ovlivnila 

nejen naše životy ale také chod a fungování všech organizací a podniků. Pojďme si shrnout tento rok, 

v souvislosti s činností Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí. 

 
CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB  

 
Projekt Centra společných služeb je u svého definitivního konce. Od roku 2016 byl 

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí zapojen do projektu „Posilování administrativní 

kapacity na bázi meziobecní spolupráce“, který byl zaštiťován Svazem měst a obcí České republiky.  

Za dobu své existence se Centrum společných služeb stalo nedílnou součástí fungování 

Mikroregionu Hodonínsko. V rámci vykazovaných aktivit a činností se zaměstnanci centra snaží 

reagovat na požadavky a podněty obcí a ty operativně řešit. V tomto roce byly nejvíce řešeny 

požadavky v oblasti dotačního a projektového managementu, což dokládá i skutečnost, že v roce 2020 

bylo (jménem členských obcí nebo jménem DSO) a prostřednictvím Centra společných služeb 

připraveno a podáno 17 žádostí o dotaci do krajských, národních i evropských dotačních titulů.  

V rámci realizace celého projektu bylo členským obcím dobrovolného svazku poskytováno 

především odborné poradenství v oblasti veřejné správy, dotačního monitoringu a managementu, 

veřejných zakázek i GDPR. Pracovníci zaměstnaní v rámci projektu byli pravidelně školeni a 

vzděláváni v konkrétních problematikách. Každý měsíc byly vykazovány odborné a neodborné 

aktivity s činností centra spojené a hodnocena jeho činnost. Projekt mimo jiné nepřímo napomohl 

zajistit i potřebnou finanční podporu na realizaci investičních projektů v rámci jednotlivých obcí. Díky 

tomu, že byly do projektu zapojeny i dobrovolné svazky obcí z celé republiky, dařilo se nám získávat 

inspiraci a navazovat spolupráci za hranicemi našeho regionu. Dokonce v roce 2018 připravil Svaz 

měst a obcí České republiky pro zaměstnance Center společných služeb zahraniční studijní cestu do 

Francie s cílem seznámit manažery a pracovníky center s fungováním meziobecní spolupráce 

v zahraničí.  

Projekt Center společných služeb byl dvakrát prodloužen. V roce 2019 byla činnost zaměřena 

na problematiku lokální ekonomiky a v roce 2020 směřovaly činnosti k získání informací a podkladů 

z oblasti veřejnoprávních smluv, denních sociálních potřeb a meziobecní spolupráce.  

Projekt bude oficiálně ukončen k 31.12.2020 a od 1.1.2021 do 31.10.2021 poběží jeho doba 

udržitelnosti. 

 
 
 



 

SHRNUTÍ ČINNOSTI DSO ZA ROK 2020 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE NOVELE ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ 

 
Nový rok jsme zahájili první a poslední vzdělávací akcí, kterou jsme zvládli v tomto roce 

uspořádat. V druhé polovině ledna se byl ve spolupráci s Regionem Podluží a Místní akční skupinou 

Kyjovské Slovácko v pohybu uspořádán pro úředníky členských obcí odborný workshop k aplikaci 

novely zákona o pohřebnictví. Hlavním přednášejícím byl Mgr. Tomáš Kotrlý, vedoucí oddělení 

pohřebnictví z Ministerstva pro místní rozvoj, a dále zástupkyně Krajského úřadu Jihomoravského a 

Zlínského kraje.  

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CYKLOVÝLET NA PODLUŽÍ A HODONÍNSKU 2020 

 

Jediná sportovní akce pořádaná ve spolupráci s Regionem Podluží, která se podařila v roce 

2020 zrealizovat byl tradiční cyklovýlet. Letos jsme spanilou jízdou cyklistickou sezónu 

nezahajovali, ale ukončovali. Akce se uskutečnila na začátku září a zúčastnila se jí téměř stovka 

cyklistů – zástupců, pracovníků a úředníků členských obcí Mikroregionu Hodonínsko a Regionu 

Podluží. Jízda byla zahájena v Dolních Bojanovicích odkud se pokračovalo po cyklistických 

stezkách a trasách směrem na Dubňany a Ratíškovice. V areálu u Spolkového domu 

v Ratíškovicích nás přivítala paní senátorka Hubáčka s místním vedením obce. Z Ratíškovic se 

peloton vydal na závěrečnou část cyklovýletu, který byl ukončen společným obědem a krátkým 

posezením na Písečných rybníkách u Hodonína.  

 

 
 

 

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2020 

 

Volby do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje se konaly 2. a 3. října 2020. Mezi 

kandidáty se objevili i zástupci členských obcí Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku 

obcí. Svůj volební hlas mohli obyvatelé kraje dát zástupcům Města Hodonín – Liboru Střechovi, 

Mgr. Ladislavu Ambrozkovi, dále zástupcům obce Ratíškovice – Ing. Bc. Anně Hubáčkové, Ing. 

Josefu Uhlíkovi a zástupci obce Josefov – Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Volební úspěch slaví starosta 

obce Josefov – Mgr. Vojtěch Pospíšil, které mu byla udělena funkce zastupitele kraje a předsedy 

výboru sociálního a zdravotního a senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková, která se stala krajskou 

zastupitelkou a členkou výboru pro regionální rozvoj. Novým zastupitelům gratulujeme!  

 

 
 

 

 



 
 
 
 

PF 2021 

 

 
KONTAKTY 

 

 
 

 

MIKROREGION HODONÍNSKO – DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ 

Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 

Tel: (+420) 725 808 375 

Email: info@hodoninsko.eu 

 

kancelář: REGIONÁLNÍ CENTRUM HODONÍN 

Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín 
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