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Z činnosti DSO 

Již 3. číslo informačního zpravodaje přináší 

informace o hlavní činnosti Centra společných 

služeb (dále CSS), jehož služby je možné 

využívat od srpna 2016. Primárně je CSS 

určeno pro zástupce obcí, zejména neuvolněné 

starosty, kteří naše služby často využívají. Na 

CSS se obracejí také občané mikroregionu, 

zejména v oblasti dotačního managementu. 

Fond Vysočiny 

CSS zpracovalo celkem 14 žádostí o dotaci z 

Fondu Vysočiny. Konkrétně se jednalo o 

program Odpady 2017 (obec Bobrůvka, 

Javorek, Krásné a Mirošov), Sportoviště 2017 

(obec Krásné), Jednorázové akce (obec 

Borovnice a Zubří), Regionální kultura (obec 

Tři Studně), Cyklodoprava a Cykloturistika 

2017 (obec Radňovice, Nová Ves u Nového 

Města na Moravě, Mikroregion Novoměstsko 

– obec Jiříkovice) a Venkovské prodejny 2017 

(obec Daňkovice, Javorek, Kadov a Tři 

Studně). CSS připravilo podklady k žádosti vč. 

povinných příloh a zajistilo odevzdání na 

Krajském úřadě Kraje Vysočina. Všechny 

zmíněné žádosti byly kladně vyhodnoceny a 

schváleny. 

Obcím, které získaly dotaci v loňském roce 

z programu Odpady 2016 (obec Daňkovice, 

Kadov, Nový Jimramov a Zubří), CSS 

pomáhalo se zpracováním závěrečné zprávy a 

vyúčtováním poskytnuté dotace. 

V současné době CSS zajišťuje společnou 

poptávku na kontejnery a odpadové nádoby 

pro obce, které obdržely dotaci na rok 2017. 

Dále byly mateřským a základním školám na 

území mikroregionu bezplatně nabídnuty 

speciální papírové nádoby na třídění odpadů 

do interiérů od společnosti EKO-KOM, a.s. 

Obce mikroregionu, které jsou zapojené 

v systému EKO-KOM, jsou automaticky 

zařazeny do soutěže „My třídíme nejlépe 

2017“ na základě pravidelně předkládaných 

čtvrtletních výkazů. Ve své polovině soutěže je 

v kategorii do 500 obyvatel na 1. místě obec 

Bobrůvka a v kategorii 501 – 2 000 obyvatel na 

2. místě obec Bobrová.  

 

Na dřívější členské schůzi mikroregionu vznikl 

požadavek Města Nové Město na Moravě 

ohledně možnosti společné žádosti o dotaci 

z OPŽP v roce 2018 na dovybavení systému 

nakládání s odpady – odpadového hospodářství. 

V případě realizace projektu by žádost zpracoval 

mikroregion. CSS shromáždilo požadavky obcí 

na nákup kompostérů, kontejnerů a odpadových 

nádob a z hlediska povinné minimální výše 

způsobilých nákladů na projekt je možné zažádat 

o společnou dotaci z OPŽP. Žádosti je možné 

podávat do 1. 12. 2017. 

Setkání zástupců obcí DSO 

Jednání Rady Mikroregionu se konala 20. 3. 

2017, 12. 6. 2017 a 8. 8. 2017. Zápisy z jednání 

jsou k dispozici na webových stránkách 

Mikroregionu Novoměstsko 

www.novomestsko.cz. 

20. 6. 2017 se uskutečnilo 3. oficiální setkání 

představitelů obcí Mikroregionu Novoměstsko 

v rámci projektu CSS. Na setkání bylo přítomno 

21 zástupců obcí z 30 obcí ORP. Na setkání bylo 

mimo jiné schváleno navýšení úvazku CSS o 0,6 

na pozici Specialista na veřejné zakázky. Úvazek 

byl rozdělen mezi současné zaměstnance CSS. 

Celý zápis z jednání členské schůze je volně ke 

stažení na webových stránkách 

www.novomestsko.cz. 



 
 

 

Na dřívější členské schůzi mikroregionu vznikl 

podnět k řešení ohledně špatného pokrytí 

mobilním signálem území DSO. CSS zajistilo 

od všech obcí informace o kvalitě a 

dostupnosti pokrytí mobilním signálem třemi 

hlavními mobilními operátory. Nyní se touto 

problematikou bude dále zabývat. 

Další setkání zástupců obcí je plánované na 

konec roku 2017. 

Nová činnost CSS - veřejné zakázky 

Od 1. července 2017 se CSS věnuje veřejným 

zakázkám. V současné době je již ukončené 

výběrové řízení na veřejnou zakázku 

„Dodávka dopravního požárního automobilu 

pro JSDH Vlachovice“, „Stavební úpravy 

objektu obecního úřadu Tři Studně“, 

„Cyklostezka Jiříkovice – lokalita Vališovy 

rybníky“, „Cyklostezka Radňovice – Nové 

Město na Moravě“ a „Cyklostezka - ul. 

Petrovická, Nové Město na Moravě - Nová Ves 

u Nového Města na Moravě, II. etapa, 

zpracování PD pro stavební a územní řízení“. 

CSS připravilo a zajistilo výběrové řízení 

k těmto veřejným zakázkám. 

 

Další významnou činností CSS byla pomoc 

obcím se zpracováním žádostí o dotaci z MV – 

„Dotace pro jednotky SDH obcí“ – 

podprogram 2 Pořízení nového dopravního 

automobilu (dále jen „DA“) a podprogram 3 – 

stavba požární zbrojnice. CSS pomáhalo 

starostům obcí s registrací akce u Ministerstva 

vnitra (portál ISPROFIN) a veškerých 

dokumentů ohledně administrace akce (obec 

Bobrůvka, Borovnice, Daňkovice, Hodíškov, 

Nový Jimramov, Radešín, Slavkovice a 

Věcov).  

 

Bezpečnost cyklistů bude i nadále 

prioritou mikroregionu - realizované 

projekty 

V současné době probíhá realizace projektu 

„Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na 

Moravě – Nová Ves, I. etapa, zpracování PD 

pro stavební a územní řízení. Realizaci tohoto 

projektu iniciovali zejména občané Nového 

Města na Moravě a Nové Vsi u NMNM a to 

z důvodu střetu cyklistů s auty na kruhovém 

objezdu na silnici I/19. Uvedený záměr je při-

pravován především s cílem vytěsnit a svést 

cyklodopravu určenou pro dopravu do zaměst-

nání, a to z větších obcí Nová Ves a Petrovice 

ze silnic II. a III. třídy a dále zamezit přejezdu 

cyklistů přes silnici I. třídy na centrálním kru-

hovém objezdu s 5 výjezdy. Vzhledem k již 

dvou střetům cyklistů s auty v minulém období 

je toto místo hodnoceno jako krajně nebez-

pečné a zcela nevhodné pro cyklodopravu i ve-

dení turistické stezky.  Součástí řešení je proto 

i bezpečné převedení trasy č. 19, 103 a Mly-

nářské stezky z kruhového objezdu na tento v 

budoucnosti nově zrekonstruovaný úsek. 

Další tři výše zmíněné cyklostezky jsou ve fázi 

výběru zhotovitele projektových prací, které 

budou rovněž zajišťovat bezpečnost cyklodo-

pravy. 

 

Se strojovou úpravou lyžařských běžeckých 

tras byla veřejnost spokojená, což dokládají 

kladné ohlasy občanů 

V rámci projektu „Strojová úprava lyžařských 

běžeckých tras na Novoměstsku“ CSS 

zpracovalo závěrečnou zprávu a vyúčtování 

poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny – 

Lyžařské běžecké trasy 2016 a dále závěrečnou 

zprávu ke smlouvě o zabezpečení reklamy a 

poskytování marketingových služeb za rok 

2016 s firmou E.ON. Celkové náklady na 

údržbu lyžařských stop činily 345 291 Kč, 

z toho byla Mikroregionu uznána dotace kraje 

Vysočina ve výši 130 000 Kč. 

Mikroregion Novoměstsko děkuje všem 

majitelům a nájemcům pozemků za umožnění 

realizace strojové úpravy lyžařských 

běžeckých tras v rámci k.ú. obcí. Dále 



 
 

děkujeme i všem dárcům z řad občanů, 

podnikatelů a návštěvníků regionu, kteří 

přispěli finanční částkou na realizaci 

uvedeného projektu. 

 

Školení zástupců obcí 

CSS zajistilo školení na téma Aplikace nového 

občanského zákoníku z pohledu obcí, které se 

konalo 3. 4. 2017 v budově MěÚ NMNM pod 

vedením JUDr. Jany Havlíkové. Školení bylo 

určeno pro zástupce obcí DSO a jejich 

zřizované organizace, a bylo plně hrazeno 

z rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko. 

 

Předškolní vzdělávání dětí 

Pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku  

5-ti let je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání 

povinné. Na toto téma předala informace 

pracovnice MěÚ NMNM paní Mgr. Alena 

Lukášová na společném setkání starostů obcí. 

Informace se týkaly předškolního vzdělávání 

určené pro zřizovatele škol a o povinném 

předškolním vzdělávání určené pro zákonné 

zástupce dětí. Podrobné informace 

k uvedeným tématům jsou pro veřejnost 

zpřístupněny na webových stránkách 

Mikroregionu Novoměstsko. 

 

Servisní činnost CSS 

Na kancelář CSS se zástupci obcí obraceli 

ohledně pomoci při zpracování obecně 

závazných vyhlášek, žádostí o dotaci, 

harmonogramu výzev, vzoru výroční zprávy za 

rok 2016, sazebníků úhrad na poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, 

poskytování informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. (vzor odpovědi), paušálního listu 

pro výpočet stočného nebo povinně 

zveřejňovaných informací.  

Ze strany občanů bylo CSS požádáno o pomoc 

se zpracováním závěrečné zprávy a vyúčtování 

poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny – Rozvoj 

podnikatelů 2016 a poskytlo poradenství 

ohledně podmínek dotace s programu Rozvoj 

podnikatelů 2017. CSS dále připravilo 

podklady pro vydání stavebního povolení 

(souhlasy vlastníků pozemků, závazné 

stanovisko dotčených orgánů a majitele 

inženýrských sítí k PD) k projektu Hotel 

Horník Tři Studně – přestavba sauny. Projekt 

řeší poptávku veřejnosti v oblasti welnes 

služeb. 

 

Vzdělávání zaměstnanců CSS 

Zaměstnanci CSS se v rámci vzdělávání 

zúčastnili školení v Olomouci na téma Správní 

řád a Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím + povinné zveřejňování 

informací. Dále se zúčastnili Tematického 

setkání zaměstnanců CSS v Pacově, kde 

proběhlo shrnutí výsledků za dosavadní 

fungování projektu a výměna zkušeností mezi 

CSS. V rámci offline semináře zaměstnanci 

absolvovali kurz Dotační možnosti obcí 

(Naplňování územní dimenze z pohledu SMO 

ČR a přehled národních dotačních titulů) a 

Google Analytics. 

Při nástupu na pozici Specialista na veřejné 

zakázky zaměstnanci absolvovali 4 denní 

úvodní intenzivní školení v Ostravě k tématu 

výkladu zákona o veřejných zakázkách, 

odpovědného zadávání a praktických ukázek 

zadávacích řízení. 

Mimo rámec povinných školení se pan Miloš 

Brabec zúčastnil školení na téma Spisová 

služba v prostředí městských a obecních úřadů 

v Brně a pan Mgr. Slavomír Pipa se zúčastnil 

47. konference Den malých obcí v Prostějově. 

V nejbližších měsících je naplánované další 

vzdělávání v podobě prezenčního školení, 

online a offline webinářů (Vybrané aspekty 

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů + GDPR, Archivnictví a 

spisová služba, Hospodaření obce, výroční 

zpráva, sestavování rozpočtu apod.). 

 
„KOLA PRO AFRIKU“ 

Firma Plastpol, s.r.o. Nová Ves u Nového 

Města na Moravě oznamuje, že zakládá sběrné 

místo pro obecně prospěšnou společnost  

„KOLA PRO AFRIKU“. Tento projekt 

umožňuje dětem v Africe cestu ke vzdělání. 



 
 

Některé děti dochází do školy i desítky kilome-

trů. Prostřednictvím organizace KOLA PRO 

AFRIKU jim tak pomůžete ke „ zkrácení 

cesty“ ke vzdělání. Darováním kol podpoříte 

rozvoj gramotnosti dětí, větší možnosti uplat-

nění a zvýšení jejich občanského statutu. Kola 

můžete darovat v prostorách firmy Plastpol, 

s.r.o., provozovna Nová Ves u Nového Města 

na Moravě č. p. 182 každý pátek od 13-té do 

17-té hodiny v měsíci srpnu a září. Všem dár-

cům předem děkujeme. Telefonní spojení pro 

bližší informace: 773 675 384 pan Polnický.  

Odkaz na web KOLA PRO AFRIKU, o.p.s.: 

www.kolaproafriku.cz. 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Slámová  

 

Úřední hodiny CSS 

Pondělí 8.00 – 17.00 hod. 

Adresa: Vratislavovo nám. 12 

    592 31 Nové Město na Moravě 

Telefon: + 420 601 570 528 

 


