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Z činnosti DSO 

V podzimním období se CSS podílelo na 

přípravě organizování voleb do zastupitelstev 

krajů 2016. Byly vytvořeny vzorové 

dokumenty, které posloužily všem obcím. 

Dále byl pro jednotlivé obce DSO iniciován 

společný nákup kontejnerů, a to zejména pro 

obce, které obdržely dotace z Fondu Vysočiny 

2016. CSS zadalo společnou poptávku a 

objednávku na požadované kontejnery a 

odpadové nádoby pro jednotlivé obce u firmy 

Kricner, s.r.o., REFLEX Zlín, spol. s.r.o. a JRK 

BioWaste Management, s.r.o. Všechny 

kontejnery a odpadové nádoby byly doručeny 

obcím na konci minulého roku. V rámci 

odpadového hospodářství dále CSS 

zprostředkovalo objednávku tašek na tříděný 

odpad, polepy na kontejnery, papírové boxy na 

zpětný odběr baterií a propagační materiály 

ohledně třídění odpadu do domácností a škol u 

firmy EKO - KOM, a.s. a Ecobat, s.r.o. 

Objednávka u jmenovaných firem bude 

doručena v prvním pololetí roku 2017. 

6. 12. 2016 se uskutečnilo setkání představitelů 

obcí Mikroregionu Novoměstsko. Na setkání 

bylo přítomno 24 zástupců obcí z 30 obcí ORP. 

Přítomní byli informování o dosavadní 

činnosti CSS, realizovaných projektech a 

změnách v POVV a RUD na rok 2017.  

 

V rámci diskuze vznikl podnět k řešení 

ohledně připomínek k zimní údržbě 

komunikací na Novoměstsku. Proto CSS 

sjednalo jednání se zástupci KSÚSV, kde 

starostové řešili problémové úseky a dohodli 

se na dalším postupu. 

Na závěr setkání zástupci obcí vyplnili 

dotazník, který slouží k ověření spokojenosti 

s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 

ze strany CSS (hodnocení 1-5 jako ve škole). 

Průměrná známka 1,9 svědčí o relativní 

spokojenosti s činností CSS.  

Další významnou činností CSS byla pomoc 

obcím s nákupem dopravních automobilů pro 

jednotky SDH obcí, které získaly dotaci na rok 

2017. CSS pomáhalo starostům obcí 

s registrací akce u Ministerstva vnitra a nabídlo 

další pomoc s realizací projektu (např. se 

zpracováním podkladů k výběrovému řízení). 

CSS se dále podílelo na nákupu nového 

sanitního vozu pro nemocnici Nové Město na 

Moravě, a to přípravou a uzavřením 

darovacích smluv na finanční příspěvek 

s jednotlivými obcemi. Obce v ORP Nové 

Město na Moravě přispěly částkou 90.648,- Kč. 

Od všech dárců se podařilo získat finanční 

prostředky v celkové výši 707.603,- Kč, zbylá 

částka byla uhrazena z investičních prostředků 

nemocnice. Na základě veřejné zakázky byl 

v listopadu 2016 vybrán vůz VW T6 Kombi 

(cena 1 133.769,- Kč vč. DPH), který je 

přestavován na sanitní vůz dle požadavků 

nemocnice. Nový sanitní vůz bude občanům 

sloužit od dubna 2017.  

 

Realizované projekty 

CSS se zabývalo přípravou výběrového řízení 

na projektu „Cyklostezka ul. Nečasova, Nové 



 
 

Město na Moravě – Nová Ves, I. etapa“, 

konkrétně připravilo podklady pro výběrové 

řízení, kterého se zúčastnily 3 firmy z 5 

oslovených. Nejnižší cenovou nabídku podala 

firma ENVIGEST PRO, s.r.o., Nové Město na 

Moravě. V současné době probíhá zpracování 

PD pro územní řízení vč. zapracování 

připomínek k realizaci ze strany ŘSD ČR, 

Lesů ČR – správa toků, Povodí Moravy a 

dalších organizací. 

Dále se CSS zabývalo realizací projektu 

„Strojová úprava lyžařských běžeckých 

turistických tratí“. Byla uzavřena dohoda 

s Agro Měřín, dodatky ke smlouvám na 

najíždění lyžařských turistických tratí (se 

sportovními kluby Nové Město na Moravě, z.s., 

ASKINO, s.r.o. a TJ Pohledec), zajištěn nákup 

3 mobilních telefonů pro rolby a skútr 

(umožňují sledování pohybu rolby a aktuální 

upravenost tratí), dále proběhlo jednání 

s ostatními zemědělci a majiteli pozemků 

ohledně průjezdu rolby a byla zajištěna 

spolupráce s firmou E.ON vč. značení 

směrníky. Vzhledem k letošním příznivým 

sněhovým podmínkám  byly upraveny 

všechny tratě (cca 100 km), které jsou na 

Novoměstsku spravovány v rámci projektu. 

Všechny tratě byly najety na klasiku a 

upraveny byly i tratě pro bruslení a psí spřežení.  

 

O historickém a současném stavu běžeckého 

lyžování na Novoměstsku byl natočen krátký 

dokument, který byl odvysílán 5. 3. 2017 

v pořadu Toulavá kamera. Redaktor ČT 

navštívil výrobnu lyží Sporten, a.s., Horáckou 

galerii, kde probíhá výstava historie lyžování, 

a vybrané úseky upravovaných lyžařských 

turistických tratí.  

 

Servisní činnost CSS 

Na kancelář CSS se zástupci obcí obraceli 

ohledně pomoci při zpracování obecně 

závazných vyhlášek, tvorbou nových 

webových stránek, dohodách o vstupu na 

pozemky, vypracování závěrečné zprávy a 

vyhodnocení poskytnuté dotace z POVV 

2016, problematikou základních registrů a 

informací k RUD 2017 (CSS připravilo a 

předalo každé obci tabulku předpokládaných 

výnosů obce v roce 2017). Ze strany občanů 

bylo CSS požádáno o pomoc při zpracování 

dotace pro začínající podnikatele nebo 

umístění nabídky soukromého stravovacího 

zařízení a ubytování na webové stránky 

Mikroregionu Novoměstsko. V následujících 

měsících by měla být v provozu advokátní 

kancelář, která bude sloužit pro potřeby nejen 

zástupcům obcí, ale také občanům. 

 

Kancelář CSS 

Zaměstnanci CSS se v rámci vzdělávání 

zúčastnili školení v Olomouci na téma dotační 

management, správní řád a zákon o obcích. 

V rámci offline semináře zaměstnanci 

absolvovali kurz Úvod do CBA analýz. 

V těchto oblastech je kancelář CSS schopna 

poskytnout odborné poradenství jak pro 

zástupce obcí, tak pro občany. V rámci 

dobrovolného vzdělávání se pan Miloš Brabec 

zúčastnil semináře o kompostování, jehož 

elektronické výstupy byly nabídnuty obcím 

pro vlastní potřebu. V nejbližších měsících je 

naplánované další vzdělávání v podobě 

prezenčního školení, online a offline webinářů 

v oblastech využití moderních 

marketingových nástrojů k propagaci činnosti 

DSO, dotační možnosti obcí (přehled dotací 

EU, národních, krajských), správní řád, zákon 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím + povinné zveřejňování informací 

a tematické setkání zaměstnanců CSS. 
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