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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
MIKROREGIONU NOVOMĚSTSKO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Již 5. číslo informačního zpravodaje Vám 
přináší informace o hlavní činnosti Centra 
společných služeb, o proběhlých a 
připravovaných aktivitách a realizovaných 
projektech v DSO. 
V podzimním období bude prioritou Centra 
realizace projektu „Rozšíření systému a sběru 
tříděného odpadu a BRO v obcích 
Mikroregionu Novoměstsko“ v rámci 69. 
výzvy OPŽP. 
V zimní sezóně budeme opět zajišťovat 
strojovou úpravu lyžařských turistických 
tras. Doufáme v příznivé sněhové podmínky. 

 
Miloš Brabec, předseda 

 

 
 Projekty cyklostezek v mikroregionu 

Těsně před dokončením jsou 3 projekty cyklostezek na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební a územní řízení. Jedná se o cyklostezku Jiříkovice – lokalita Vališovy rybníky, 
cyklostezku Radňovice – Nové Město na Moravě a cyklostezku – ul. Petrovická, Nové Město 
na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě, II. etapa. 
V současné době je ve fázi příprav projekt Cyklostezka ulice Nečasova 
– ulice Žďárská, Nové Město na Moravě s termínem plnění do konce 
září 2019. Nová cyklostezka bude navazovat na cyklotrasu v ulici 
Nečasova a bude vedena na ulici Žďárská a ulici Vlachovická  
s napojením na místní část Jiříkovice a obec Radňovice ve směru Žďár 
nad Sázavou (EUROVELO).  

Právní poradna pro obce zdarma díky 
projektu CSS  
Svaz měst a obcí České republiky zpřístupnil Poradnu pro obce i dobrovolným svazkům obcí, 
kteří jsou zapojeni do projektu „Centra společných služeb“ (CSS), a to za stejných podmínek 
jako členským obcím Svazu měst a obcí České republiky. Poradna pro obce je zpřístupněna od 
1. 6. 2018. Obec má k dispozici 5 kreditů, které slouží pro bezplatné zodpovězení celkem 5 
dotazů v jednom kalendářním roce. Právní poradnu mohou obce využívat za účelem 
zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění 
databáze již zodpovězených dotazů (více jak 2 000 
dotazů), zodpovídání písemných dotazů formou 
individuálně zpracované odpovědi nebo zodpovídání 
telefonických dotazů. Tazatelé mohou pokládat dotazy ze 
všech oblastí platného českého práva, které se vztahují 
k fungování obce, resp. Agendám, které obce řeší, a to 
včetně rozpočtových pravidel.   

Zimní lyžařská sezona 2018/2019 
V letošní zimní sezóně budou strojovou úpravu lyžařských turistických tras na Novoměstsku 
zajišťovat tři společnosti - Sportovní klub z.s. Nové Město na Moravě, ASKINO s.r.o. a TJ 
Pohledec.Zahájení lyžařské sezony bude záviset na sněhových podmínkách a na tom, zda nám 
vlastníci pozemků a zemědělští podnikatelé umožní vstup na pozemky za účelem přípravy a 
úpravy lyžařských běžeckých tras. Aktuální informace a o stavu najetých lyžařských tratí vč. 
informací o pohybu rolby budou moci občané sledovat na webu www.lyzovani.nmnm.cz nebo 
je mohou získat v Informačním centru v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 114. 
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Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko| 
foto: Ing. Lenka Slámová 

Obce a ochrana osobních údajů podle 
Evropy  
GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, nabylo účinnosti 
25. května 2018. 
V rámci projektu CSS se rozhodlo 19 obcí, 6 PO a 1 s.r.o. vlastněné obcí využít společných 
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Náplní práce pověřence je zejména 
poskytování informací a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, podpora obcí při 
zavádění opatření v oblasti ochrany údajů vč. konzultací k navrhovaným řešením, posuzování 
vlivu zamýšleného zpracování osobních údajů, monitorování souladu s příslušnými právními 
předpisy a pravidly v oblasti ochrany osobních údajů, kontrola nové legislativy v oblasti 
ochrany osobních údajů, dohled na soulad zpracování osobních údajů s GDPR, řešení stížností, 
dotazů a bezpečnostních incidentů, revize stávajících popř. tvorba nových vnitřních předpisů 
v oblasti ochrany osobních údajů, spolupráce při vyřizování dotazů a stížností fyzických osob 
uplatňujících svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, plnění dalších úkolů spojených 
s realizací projektu. 
V současně době probíhá zavádění opatření v souladu s GDPR. 

Centrum společných služeb poskytlo 
členským obcím v období březen – srpen 
2018 celkem 310 aktivit 
Obce Mikroregionu Novoměstsko již hojně využívají služeb Centra společných služeb. Zejména 
neuvolněné starostky a neuvolnění starostové se na Centrum obracejí v oblasti odborného a 
projektového poradenství, přípravě a realizace projektů a veřejných zakázek. 
V rámci dotačního managementu CSS zpracovalo obcím žádosti o dotace z Fondu Vysočina – 
GP Naše škola 2018, Cyklodoprava a cykloturistika 2018, Jednorázové akce 2018, Venkovské 
prodejny 2018, Rozvoj vesnice 2018 a Regionální kultura 2018. Současně byly zpracovány 
závěrečné zprávy k již zrealizovaným projektům. 
Dále CSS zpracovalo společnou žádost o dotaci za 11 členských obcí v rámci 103. výzvy OPŽP 
na nákup domácích kompostérů pro občany. Žádost byla odevzdána 18. 7. 2018 a v současné 
době probíhá věcné hodnocení žádosti. 
Mikroregion obdržel oznámení o schválení dotace z OPŽP – 69. výzva na nákup kontejnerů, 
odpadových nádob a štěpkovače pro 10 členských obcí. Žádost byla odevzdána 26. 2. 2018. 
Nyní CSS připravuje výběrové řízení, aby bylo možné projekt zrealizovat do konce roku 2018. 
 
I v letošním byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu 
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019. CSS zajišťovalo administraci 
žádosti. Žádost o pořízení nového dopravního automobilu pro SDH podala obec Bobrůvka, 
Borovnice, Míchov, Nový Jimramov, Věcov a žádost na rekonstrukci požární zbrojnice podala 
obec Daňkovice, Radešín a Slavkovice. Vyhodnocení žádosti se předpokládá v měsíci září 2018. 
V rámci SDH obcí byly dále zpracovány žádosti o dotaci dle Zásad Zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018. Jednalo se o nákup elektrocentrály pro 
SDH Bobrová, Borovnice, Daňkovice, Maršovice, Radešínská Svratka, Radešín, Řečice a Sněžné. 

Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko dne 
27. 6. 2018 
27. 6. 2018 se uskutečnilo 5. oficiální setkání 
představitelů obcí Mikroregionu Novoměstsko 
v rámci projektu Centra společných služeb. Na 
setkání bylo přítomno 22 zástupců obcí z 30 obcí 
DSO. Členské schůze se zúčastnila ředitelka 
nemocnice Nové Město na Moravě, paní JUDr. Věra 
Palečková. Starostům obcí představila novou 
tiskovou mluvčí nemocnice, paní Mgr. Tamaru 
Peckovou Homolovou. Současně požádala obce o 
projednání případného finančního daru na 
vybavení dětského oddělení. Obce záležitost 

 CSS SLOUŽÍ JAKO SPOLEČNĚ 
SDÍLENÁ ADMINISTRATIVNÍ 
KAPACITA OBCÍ NAPŘÍKLAD 
PRO: 
 přípravu obecně závazných vyhlášek, 

 přípravu právních dokumentů, 

 přípravu vzorů nájemních nebo kupních 
smluv,  

 zajištění odborných konzultací k 
aktuálním novinkám v legislativě,  

 přípravu pravidelných hlášení pro 
orgány státní správy,  

 zajištění právních služeb pro obce,  

 zajištění vzdělání v požadovaných 
oblastech veřejné správy,  

 přípravu, řízení a administraci projektů 
obcí,  

 přípravu, řízení a administraci projektů 
mikroregionu,  

 monitoring dotačních titulů,  

 projektové poradenství obcí,  

 přípravu a pravidelné aktualizace 
webových stránek DSO,  

 propagaci a zvyšování informovanosti o 
činnosti CSS,  

 odborné konzultace k veřejným 
zakázkám,  

 zpracování vzorových dokumentů k 
veřejným zakázkám,  

 spolupráci při zadání veřejné zakázky 
včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,  

 organizaci společných nákupů energií 
nebo jiných komodit,  

 prosazování společných zájmů např. při 
vyjednávání s dodavateli služeb obcí 
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace 
apod.),  

 spolupráci při zajištění zpracování 
strategie rozvoje obce,  

 odborné poradenství a spolupráci při 
sestavování rozpočtu obce,  

 poradenství v oblasti přenesené 
působnosti obcí.  

 

 

NABÍDKA CSS PRO OBČANY 
Centrum společných služeb je primárně 
určeno pro zástupce obcí, zejména 
neuvolněné starosty, ale služeb Centra mohou 
využívat také občané mikroregionu, např. 
v těchto oblastech: 
 příprava informačního zpravodaje pro 

občany vč. seznamu veřejných služeb, 

 dotační management (např. zpracování 
kotlíkové dotace, konzultace), 

 poradenství ohledně veřejných služeb a 
zdroj kontaktů, 
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projednají po volbách do zastupitelstev obcí na podzim letošního roku. 
Celý zápis z jednání členské schůze je volně ke stažení na webových stránkách 
www.novomestsko.cz.  

Obce Mikroregionu Novoměstsko a obce ORP 
Nové Město na Moravě v posledních letech 
přispívají na zdravotnictví v Kraji Vysočina 
Obce poskytly finanční dar na nákup přístroje na masáž srdce pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Kraje Vysočina ve výši 118.974,- Kč. Dále se obce podílely na nákupu laparoskopické 
věže pro operační sál ve výši 127.637,- Kč, podpořily nákup sanitního vozu ve výši 90.648,- 
Kč a v letošním roce přispěly na nákup operační věže pro urologický sál ve výši 83.744,- Kč. 
Vybrané finanční dary byly ve skutečnosti vyšší, neboť některé obce, včetně Nového Města na 

Moravě, přispěly přímo nemocnici. Všem dárcům děkujeme!  

Alternativní řešení využití kalů 
z komunálních ČOV 
Čistírny odpadních vod v Mikroregionu Novoměstsko byly zahrnuty do odborné studie 
Alternativní řešení využití kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Změna legislativy 
v České republice přinesla obcím nemalé starosti. Obce, které se nacházejí v CHKO, nemohou 
využívat kal z komunálních čistíren k ukládání na zemědělské pozemky. Společnost ZERA 
z Náměště nad Oslavou ve spolupráci s Krajem Vysočina a Mikroregionem Novoměstsko 
v rámci odborné studie řeší možnosti využití kalů jak pro kompostování, tak i ukládání na 
zemědělské pozemky dle současně platné legislativy ČR. Vzhledem k tomu, že provozovatelé 
čistíren na Novoměstsku nejsou zatěžováni průmyslovou výrobou, výsledky rozboru kalů jsou 
na velice dobré úrovni a předpokládá se, že se pro kaly najdeme další využití. 
V rámci odborné studie provozovatelé ČOV na Novoměstsku využili společnou návštěvu ČOV 
Tetčice ohledně vzorové ukázky, jak upravit kal na kal I. kategorie, který je možno využívat ke 
kompostování nebo k ukládání na zemědělské pozemky. 
V budoucnu bude nutná úprava technologií čtyř největších čistíren v Mikroregionu 
Novoměstsko (Bobrová, Jimramov, Radešínská Svratka a Tři Studně) tak, aby tyto čistírny byly 
schopny zpracovat odpadní vodu z malých ČOV.  
V současné době se jedná, zda Novoměstsko bude vybráno jako pilotní projekt. O projekt se 
zajímají i místní zemědělci, zejména ohledně kompostu, který má mimořádný efekt pro 
zvýšení kvality půdy – upraví její strukturu a půda pak zadrží více vody. Živiny se v půdě 
uvolňují dle potřeb rostlin a nedochází ke ztrátám živin do podzemních nebo povrchových 
vod. 

Společný nákup energií pro období roku 2019 
Město Nové Město na Moravě společně s obcemi provedlo nákup energií na Českomoravské 
komoditní burze Kladno pro období roku 2019. Předmětem nákupu byl nákup zemního plynu 
v kategorii velkoodběr a maloodběr a dále nákup elektrické energie v kategorii nízké napětí. 
Ve všech třech uvedených kategoriích byla vysoutěžena dodavatelská firma Pražská 
plynárenská a.s., která v rámci burzy nabídla nejvýhodnější ceny. 

Průběžné výsledky čerpání dotací přes MAS 
Zubří země, o.p.s. 
MAS Zubří země, o.p.s. vyhlašuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (v 
období od 2014 – 2020) dotační výzvy pro oblast Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko, ve 
čtyřech programových rámcích: PRV – Program rozvoje venkova, IROP – Integrovaný 
regionální operační program, OPZ – Operační program Zaměstnanost a OPŽP – Operační 
program Životní prostředí.  
V období od února 2017 do června 2018 vyhlásila MAS v programových rámcích PRV, IROP a 
OPZ celkem 13 výzev se souhrnnou alokací převyšující 61 mil. Kč a přijala 110 žádostí o 
podporu. Z tohoto objemu bylo skutečně schváleno 77 konkrétních projektových záměrů za 
více než 34 mil. Kč.  
Rozložení schválených projektů na území MAS Zubří země je zachyceno v této mapě: 

 přenos informací mezi obecními úřady a 
občanem mimo úřední hodiny obcí, 

 příjem podnětů k dalšímu rozvoji 
regionu a obcí a podnětů k pořádání 
veřejných akcí či projektů. 

 
 

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ CSS 
Společný nákup energií pro obce DSO – stav 
realizace 
 
Posílení vodních zdrojů v obci Daňkovice a 
Javorek – stav iniciace 
 
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – stav 
iniciace 
 
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí 
2018 (školení pro zástupce obcí) – stav 
ukončen 
 
PD Cyklostezka Jiříkovice - lokalita Vališovy 
rybníky – stav realizace 
 
PD Cyklostezka Radňovice - Nové Město na 
Moravě – stav realizace 
 
Cyklostezka - ul. Petrovická, Nové Město na 
Moravě, II. etapa, zpracování PD pro stavební 
a územní řízení – stav realizace 
 
Cyklostezka ulice Nečasova – ulice Žďárská, 
Nové Město na Moravě – stav realizace 
 
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO 
2017 – stav realizace 
 
Dotace pro jednotky SDH obcí 2017 – stav 
ukončen 
 
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na 
Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracování PD 
pro stavební a územní řízení – stav ukončen 
 
Výstavba malé kompostárny pro využití 
biologicky rozložitelných odpadů 
v Daňkovicích – stav ukončen 
 
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO 
2016 – stav ukončen 
 
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí 
2017 – stav ukončen 
 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2016/2017 – stav ukončen 
 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2017/2018 – stav ukončen 

 
 
 

http://www.novomestsko.cz/
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V současnosti MAS připravuje vyhlášení výzvy i v programovém rámci OPŽP, která skýtá 
dotační příležitost na výsadbu dřevin na nelesní půdě v extravilánu obcí na území CHKO 
Žďárské vrchy.            MAS zjišťuje zájem o výsadbu dřevin sběrem projektových záměrů do 
31.8.2018. Bližší informace k výsadbě dřevin a možnosti nahlášení projektového záměru jsou 
uvedeny na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/text-hlaseni-projektovych-
zameru-na-mas-spojenych-s-vysadbou-drevin/.  
Informace o aktuálně vyhlašovaných výzvách a harmonogramu plánovaných výzev pro území 
naleznete taktéž na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/.  

My třídíme nejlépe 2018   
průběžné výsledky za 4Q17 a 1Q18 
V kategorii obce do 300 obyvatel  
3. místo obec Bobrůvka 
4. místo obec Kuklík 
7. místo obec Mirošov 
 
V kategorii obce 301 – 1 500 obyvatel 
4. místo městys Sněžné 
 
V kategorii obce nad 5 000 obyvatel 
7. místo město Nové Město na Moravě 

 
 

CSS VZDĚLÁVÁ ZÁSTUPCE 
OBCÍ 
Dne 10. dubna 2018 se uskutečnilo v Novém 
Městě na Moravě školení pro obce na nový 
Občanský zákoník v praxi z pohledu obcí. 
Školení bylo určeno pro zástupce obcí DSO 
Novoměstsko a DSO Bystřicko a bylo hrazeno 
z rozpočtu obou mikroregionů. 
 
Dne 12. července 2018 bylo ve spolupráci 
s Mikroregionem Bystřicko zajištěno školení 
na téma Elektronizace ve veřejných 
zakázkách a aktuální legislativa pro obce. 
Školení se konalo v Bystřici nad Pernštejnem 
a bylo zdarma. 
 
Dne 6. září 2018 se ve spolupráci 
s Ministerstvem financí ČR uskutečnilo 
školení pro starosty DSO Novoměstsko, DSO 
Bystřicko a Subregion Velké Dářko na téma 
Kontrolní systém, řízení rizik, procesy 
řídící kontroly a principy hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti, veřejnoprávní 
kontrola (kontrolní řád) a informace o 
tom, kdo může kontrolovat obec a za 
jakých podmínek, ukázka vzorové 
směrnice. Školení se uskutečnilo v Novém 
Městě na Moravě a bylo zdarma. 

 
 
 

ÚŘEDNÍ HODINY CSS 
Pondělí 8.00 – 17.00 hod. 
Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod  
Žákovou horou 
Kancelář: Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové 
Město na Moravě  
E-mail: novomestsko@tiscali.cz 
Tel. kancelář: 601 570 528 

 
 
 
 
 

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se 
konají volby do 
zastupitelstev obcí 

PŘIJĎTE K VOLBÁM! 

 
 
 
 
 
 

http://zubrizeme.cz/text-hlaseni-projektovych-zameru-na-mas-spojenych-s-vysadbou-drevin/
http://zubrizeme.cz/text-hlaseni-projektovych-zameru-na-mas-spojenych-s-vysadbou-drevin/
http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/
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Události v obcích mikroregionu 
 
Oslavy obce – 65. výročí založení JSDH Tři Studně 
Dne 5. 7. 2018 se u příležitosti 65. výročí založení JSDH Tři Studně konalo žehnání nového 
praporu SDH Tři Studně. 

 
Oslavy obce – 65. výročí založení JSDH Tři Studně 
foto: obec Tři Studně  

 
125. výročí založení SDH Vlachovice 
Jeden a čtvrt století aktivní činnosti si připomněli dobrovolní hasiči v obci Vlachovice v neděli 
15. 7. 2018. Součástí oslav vylo svěcení nového dopravního automobilu DA-L1Z Ford Tranzit. 

 
125. výročí založení SDH Vlachovice 
foto: Jana Blažíčková 
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Setkání rodáků a přátel obce Kuklík 
V sobotu dne 23. 6. 2018 se uskutečnilo tradiční Setkání rodáků a přátel obce Kuklík spojené 
se slavnostním otevřením zrekonstruované budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice 

 
Setkání rodáků a přátel obce Kuklík 
foto: obec Kuklík 

 
Setkání rodáků a přátel obce Krásné a Spělkov  
dne 14. 7. 2018 

 
Setkání rodáků a přátel obce Krásné a Spělkov 
foto: obec Spělkov 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Projekt Centra společných služeb 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

 KONTAKT 

Miloš Brabec, předseda DSO Novoměstsko 

E-mail: novomestsko@tiscali.cz 

Web: www.novomestsko.cz 

Mobil: 722 965 177 

Tel. kancelář: 601 570 528 

mailto:novomestsko@tiscali.cz
http://www.novomestsko.cz/

