Představujeme vám Centrum společných služeb
Co je CSS a komu slouží?
Centrum společných služeb (CSS) je servisní
organizace sloužící občanům regionu a starostům
obcí v území Regionu Slezská brána. Územní
působnost dobrovolného svazku obcí Region Slezská
brána spadá do obcí Kaňovice, Paskov, Řepiště,
Sedliště, Sviadnov, Václavovice, Vratimov, Šenov,
Žabeň, Nošovice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty,
Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty.
CSS zahájilo činnost 1. července 2016
v rámci projektu Svazu měst a obcí „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“. Projekt bude probíhat do 31. června
2020.
Co je cílem CSS?
Cílem je zvýšit profesionalitu výkonu veřejné správy,
poskytování a rozvoj veřejných služeb, sdílením
prostředků a kapacit snížit provozní náklady
členských obcí, snížit administrativní zátěž, přenášet
zkušenosti mezi obcemi a organizovat setkávání jejich zástupců.
Čím CSS přispívá obcím ve Slezské bráně?
CSS poskytuje obcím RSB podporu v těchto oblastech:
právní podpora, veřejné zakázky
příprava, řízení a administrace projektů obcí a regionu
organizace společných nákupů, prodeje a propagace
monitoring dotačních titulů
projektové poradenství v obcích
informační servis pro obce (vydávání zpravodaje, správa webových stránek)
příprava strategických dokumentů obcí
podpora naplňování cílů strategie DSO RSB
sdílení dobré praxe

CSS je také kontaktním místem pro občany obcí.

CSS také přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat
k projektům uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na
CSS mohou občané obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou
obracet na CSS ve věci poradenství.
Kde nás najdete?
Centrum společných služeb
Nádražní 38
Paskov 739 21

Provozní doba CSS:

Po: 7.00 – 17.00
Út-Pá: 7.00 – 14.30

kontaktní osoba:
Vítězslav Klega (manažer CSS)
tel:
601 333 773
email: v.klega@seznam.cz

Čím už CSS regionu přispělo?
CSS je v přípravné fázi a chystá se na období realizace prvních větších projektů. Aktuálně například
zorganizovalo první setkání starostů DSO Region Slezská brána a převzalo kompetence dosavadního
tajemníka RSB, schválilo Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2016-2020 a projednalo
společný nákup energií pro obce v RSB. CSS spolupracuje s dobrovolným svazkem obcí na přípravě Dne
regionů (24. září) a projednalo přeshraniční spolupráci DSO s polským partnerem (Paskov-Pszczyna).
Naše pracoviště denně komunikuje se starosty obcí a sbírá podněty pro projekty, které pak budou
realizovány v území RSB.

Jednání CSS se starosty obcí Regionu Slezská brána 15. září 2016.

V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu
Slezská brána. Jejich pravidelný aktuální přehled naleznete na stránkách tohoto zpravodaje, který bude
vycházet dvakrát ročně, spolu s aktuálními informacemi o chystaných projektech. Kromě zpravodaje
CSS informuje o svých aktivitách také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci Centrum
společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o čerstvé
informace.

Morávka
Služby poskytované přímo na území obce:
Obecní úřad Morávka
Morávka 599
Tel.: 558 691 021
E-mail: oumoravka@iol.cz
Web: http://www.moravka.info
Pošta
Morávka 599
Tel.: 558 691 160
Web (otevírací doba, služby) : https://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/postu
Zajišťuje: Česká pošta s. p. – pobočka Morávka
Základní škola a mateřská škola Morávka
Morávka 178 + Morávka 177
Tel.: 558 691 029 (základní škola), 723 315 447 a 721 106 317 (mateřská škola)
E-mail: zs.moravka@seznam.cz
Web: http://www.zsmoravka.cz/
Místní knihovna (internet pro veřejnost)
Morávka 599 (budova obecního úřadu)
E-mail: knihovna.moravka@gmail.com
Web: http://moravka.knihovna.info/
Sběrné místo na odpady:
Termín: pondělí až pátek 7:00-9:00 a 14:00 – 15:30
Provozuje: Obec Morávka
Tel: 606 851 664
Odvoz odpadu: Frýdecká skládka, a. s., web:
http://www.fmskladka.cz
Svoz popelnic:
Termín: 1 x za čtrnáct dnů ve čtvrtek
(bližší informace obecní úřad v Morávce)
Tel: 558 691 021
Odvoz zajišťuje: Frýdecká skládka, a. s.,
web: http://www.fmskladka.cz

Služby poskytované mimo území obce:
Matrika
Obecní úřad Raškovice
Tel.: 558 692 220
E-mail: matrika@raskovice.cz
Web: http://www.raskovice.cz/
Stavební úřad:
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Tel.: 558 692 279
E-mail: epodatelna@raskovice.cz
Web: http://www.raskovice.cz/cz/menu/29/stavebni-urad/
Finanční úřad:
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208
Tel.: 558 605 111
E-mail: podatelna3207@fs.mfcr.cz
Web: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financniurady/app/urad-kontakt/3207
Katastrální úřad:
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453
Tel.: 558 604 000
E-mail: kp.fmistek@cuzk.cz
Web: http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-proMoravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Frydek-Mistek/Katastralni-pracovisteFrydek-Mistek.aspx
Státní pozemkový úřad:
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217
Tel.: 727 956 795
E-mail: frydek.pk@spucr.cz
Web: http://pfcr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky/#kotva8
Úřad práce:
Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3510
Tel.: 950 113 111
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
Web: http: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-mistek

Celní úřad:
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Slezská 795
Tel.: 558 402 200
E-mail: podatelna57000@cs.mfcr.cz
Web: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/uzemnipracoviste-ve-frydku-mistku.aspx
Okresní správa sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115
Tel.: 558 604 700
E-mail: posta.fm@cssz.cz
Web: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezskykraj/ossz-frydek-mistek.htm
Policie České republiky
Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155
Tel.: 974 732 711
E-mail: fm.oo.nosovice@pcr.cz
Web: http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=sm&docid=743&nid=276&num=2
Okresní soud:
Frýdek-Místek, Na Poříčí
Tel.: 558 411 111
E-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Web: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=140&o=130&k=1367
Spádová nemocnice (zřizovatel Moravskoslezský kraj):
Nemocnice ve Frýdku-Místku, Elišky Krásnohorské 321
Tel.: 558 415 111
E-mail: sekretariat@nemfm.cz
Web: http://www.nemfm.cz/

