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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
MIKROREGIONU NOVOMĚSTSKO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Již 7. 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 se budeme podílet na 
zpracování informací ohledně lokální 
ekonomiky mikroregionu. Získaná data 
budou sloužit k lepší informovanosti obcí a 
jejich občanů o dostupných službách 
v Mikroregionu Novoměstsko. 
Z pozice předsedy mikroregionu bych chtěl 
poděkovat všem obcím za dosavadní 
spolupráci při přípravě a realizaci společných 
projektů.  
 
Miloš Brabec, předseda 
 
 

 
 Vydařená zimní lyžařská sezona 2018/2019 

Letošní zimní lyžařskou sezonu jsme zahájili 13. 12. 2018 a ukončili 2. 3. 2019.  
Strojovou úpravu lyžařských turistických tras na Novoměstsku zajišťoval Sportovní klub z.s. 
Nové Město na Moravě, ASKINO s.r.o., TJ Pohledec z.s. a nově TJ Řečice z.s. a pan Karel Janů ze 
Slavkovic.  
Celkové náklady projektu byly 421 690 Kč (úprava tratí + lyžování pro 
veřejnost ve Vysočina Areně). Finanční podpora z Kraje Vysočina na 
úpravu lyžařských turistických tratí nám nebyla schválena. Finančně se 
na zajištění péče o lyžařské tratě podílely obce Mikroregionu Novoměstsko. Část finančních 
prostředků poskytla Energetická společnost E.ON. Na údržbu turistických lyžařských tratí byla 
zřízena také veřejná sbírka, viz odkaz na portál „Lyžařské Novoměstsko“: 
https://lyzovani.nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/. Na tomto portále je umístěn vzor 
darovací smlouvy a smlouvy o reklamní činnosti, kterou může využít jak veřejnost, tak 
zejména provozovatelé ubytování a služeb na Novoměstsku. Na sbírkovém účtu je k dnešnímu 
dni 26 149 Kč.  
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem milovníkům lyžování, kteří přispěli na 
údržbu a najíždění lyžařských tratí. Dále velké poděkování patří i všem majitelům 
pozemků, kteří nám umožňují dlouhodobě realizovat projekt údržby a úpravy 
turistických tratí. Společně tím přispíváme k propagaci našeho regionu. 
Po zimní sezoně se sešli všichni provozovatelé zimní techniky a diskutovali nad problémy, 
které je trápily během zimního období.  Setkání se uskutečnilo na hotelu Horník.  Připomínky a 
návrhy ke zlepšení informovanosti a údržby tratí se budeme snažit zapracovat v následujícím 
zimním období.  
Těšíme se v zimní lyžařské sezoně 2019/2020 a doufáme ve stejné příznivé sněhové 
podmínky, jako tomu bylo v minulém zimním období. 

Úprava lyžařských turistických tratí 
 foto: Miloš Brabec 

   

https://lyzovani.nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/
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Centrum společných služeb poskytlo členským 
obcím v období březen – srpen 2019 celkem 414 
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 dotaci z Fondu Vysočiny – 
Regionální kultura 2019 a Venkovské prodejny 2019. Dále CSS zajišťovalo administraci 
žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (Bobrůvka, Míchov, Řečice, Věcov) 
a na rekonstrukci požární zbrojnice (Daňkovice, Dlouhé, Radešín, Slavkovice) v rámci 
programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019. Vyhodnocení 
žádostí se předpokládá v září 2019. 
Obcím, které obdržely dotaci na rok 2019, pomáhalo CCS s přípravou výběrového řízení na 
dodávku nového dopravního požárního automobilu. Jednalo se o obec Borovnice, Dlouhé a 
Nový Jimramov. Termín dodání je stanoven do 15. 11. 2019. 
 
V červnu 2019 byla podána žádost o dotaci v rámci Operační programu Zaměstnanost, 
Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa, Investiční priority: 4.1 Efektivní veřejná správa. 
Žadatelem je Mikroregion Novoměstsko.  Předmětem projektu je vytvoření strategických 
dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Mikroregionu Novoměstsko dle 
jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v 
oblasti správy majetku a v oblastech veřejných služeb dopravní a technické infrastruktury 
(veřejné osvětlení, inženýrské sítě), veřejného prostranství (pohřebiště, zeleň), udržitelného 
rozvoje (odpadové hospodářství, boj se suchem), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Do 
projektu je zapojeno 10 členských obcí. Celkové náklady projektu činí 3 015 381,08 Kč. 
 
Mikroregion zrealizoval nákup kontejnerů, odpadových nádob a štěpkovače z Operačního 
programu Životní prostředí – 69. výzvy pro 10 členských obcí. Byly dodány všechny plastové 
kontejnery, odpadové nádoby, velkoobjemové kontejnery a štěpkovač. V současné době 
probíhá další administrace projektu tak, aby bylo možné podat žádost o platbu a projekt 
ukončit. 
 
 
Jednání Celorepublikové komunikační platformy proběhlo ve velké zasedací místnosti 
SMOČR  v Kongresovém centru Praha dne 14. 5. 2019.  První část jednání se věnovala 
představení základních výsledků souhrnných analýz přínosů po dobu projektu, které měla 
všechna CSS za povinnost odevzdat do konce února. Povinností dle metodiky bylo analyzovat 
svoje přínosy jak finanční, tak časové úspory pro jednotlivé členy DSO.   
Z analýz vyplynula tato zjištění: 
- 84 908 231,33 Kč úspora v 83 CSS na jednu agendu, 
- 933 990 544,63 Kč úspora v 83 CSS na všechny agendy dohromady za celou dobu projektu, 
- Při průměrném počtu 20 obcí na jedno DSO vychází celkové úspory ve výši 263 187,51Kč na 

jednu členskou obec, 
- - průměrné náklady na jedno CSS se třemi plnými úvazky nepřevyšují 1 500 000 Kč, 

- při průměrném počtu 20 obcí na jedno DSO činí náklady na provoz CSS 75 000 Kč, 
- největší úspory jsou v agendách – společné postupy (resp. nákupy), dotace, základní 

poradenství pro obce a veřejné zakázky, 
- z analýz vyplynul celkový výpočet uspořeného času, který dosahuje v 74 případech (DSO) ve 

výši 105 927hodin,  
- úspora času starostům dle 74 DSO je v průměru 1431 hodin na jedno DSO.  
Dále byli přítomní na jednání informováni o postupu příprav legislativního návrhu k 
systémovému zakotvení dobrovolných svazků obcí do právního řádu. Na minulém CKP byla 
schválena podoba návrhu, který PT dále konzultoval s Ministerstvem vnitra jako garantem 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích především co se týká legislativně-technické podoby návrhu. 
Meziobecní spolupráce byla předmětem jednání vlády a předsednictva SMO ČR, v návaznosti 
na jednání bude SMO ČR iniciovat setkání s některými ministerstvy (MF, MMR, MV) za účelem 
debat nad možnostmi systémového financování DSO. 
Za Mikroregion Novoměstsko se jednání zúčastnil pan Miloš Brabec, manažer CSS a předseda 
DSO. 
 
 
 

 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, 

 přenos informací mezi obecními úřady a 
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Nová klíčová aktivita Centra společných 
služeb - Lokální ekonomika 
Od 1. 7. 2019 je nová klíčová aktivita CSS, tzv. lokální ekonomika. Do 31. 10. 2019 bude 
vytvořen elektronický seznam malých a středních podnikatelů (vč. OSVČ), jež podnikají na 
území CSS. Dále bude vytvořen seznam místních malých brownfields a nebytových prostor 
určených k pronájmu či prodeji. Seznamy budou sloužit pro potřeby obcí a občanů.  Zjišťování 
všech informací bude provedeno formou dotazníku pro starosty. 
Cílem realizace nové klíčové aktivity je nastartování spolupráce místních aktérů v oblasti 
lokální ekonomiky pod vůdčí rolí obcí, respektive DSO, a příprava návrhů na případné 
nezbytné legislativní úpravy, včetně udržitelného financování. 
Předpokládá se, že data získaná prostřednictvím tohoto dotazování pomohou podpořit rozvoj 
meziobecní spolupráce, přinesou zlepšení spojené s lepší informovanosti obcí a jejich občanů 
o dostupných službách v okolí, existující dobré praxi apod. Umožní rovněž lépe komunikovat 
potřeby území směrem k dalším institucím (např. školám, úřadům práce) a zpřehlední 
dostupné podpůrné aktivity pro podnikatele v území. 

Projekty cyklostezek v mikroregionu 
Těsně před dokončením je 1 projekt cyklostezky na zpracování projektové dokumentace pro 
stavební a územní řízení. Jedná se o cyklostezku ulice Nečasova – ulice Žďárská, Nové Město 
na Moravě s termínem realizace 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).  
Mikroregion Novoměstsko odevzdal žádost o dotaci v rámci 12. výzvy 
MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (III.) na projekt Společná 
stezka pro cyklisty a chodce Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového 
Města na Moravě. V případě schválení dotace bude mikroregion 
zajišťovat výběrové řízení na realizaci stavby a další administraci projektu. Ve stejném 
dotačním titulu město Nové Město na Moravě podalo žádost na realizaci projektu Cyklostezka 
Jiříkovice – lokalita Vališovy rybníky, I. etapa.  

Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko dne 
18. 6. 2019 
Dne 18. 6. 2019 se uskutečnilo 7. oficiální 
setkání představitelů obcí Mikroregionu 
Novoměstsko v rámci projektu Centra 
společných služeb. Na setkání bylo přítomno 24 
zástupců obcí z 30 obcí DSO. Na setkání byla 
mimo jiné schválena zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018, 
dále závěrečný účet a účetní závěrka za rok 
2018. Celý zápis z jednání členské schůze je 

volně ke stažení na webových stránkách 
www.novomestsko.cz. 
 

Projekt Efektivní správa obcí (ESO) 
Mikroregion Novoměstsko se přihlásil do projektu ESO. Cílem projektu 
je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců 
územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků 
obcí ČR.  Pro DSO Novoměstsko a DSO Bystřicko bylo zajištěno školení 
ve dnech 27. 3. 2019 a 3. 4. 2019 na MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem. Cílem vzdělávacího 
semináře bylo proškolení celého zastupitelstva s využitím znalostí již zkušených zastupitelů, 
kteří své zkušenosti a poznatky mohou předat nově zvoleným kolegům. Smyslem bylo 
seznámit zastupitele s kompetencemi v dané funkci, a to nejen se základními pravomocemi, 
ale i jejich povinnostmi. Seminář byl veden lektorkou s dlouholetými praktickými zkušenosti z 
úrovně komunální politiky, kde působí jako zastupitelka města Třebíč a pro tento typ 
vzdělávacího programu byla speciálně vyškolena. 
Další seminář se konal 30. 5. 2019 v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě na téma 

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 2018 – 
stav ukončen 
Posílení vodních zdrojů v obci Daňkovice a 
Javorek – stav realizace 
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 ukončen 
PD Cyklostezka Radňovice - Nové Město na 
Moravě – stav ukončen 
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na 
Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracování PD 
pro stavební a územní řízení – stav ukončen 
Cyklostezka - ul. Petrovická, Nové Město na 
Moravě, II. etapa, zpracování PD pro stavební 
a územní řízení – stav ukončen 
Cyklostezka ulice Nečasova – ulice Žďárská, 
Nové Město na Moravě – stav realizace 
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO 
2017 – stav ukončen 
Dotace pro jednotky SDH obcí 2017 – stav 
ukončen 
Dotace pro jednotky SDH obcí 2018 – stav 
ukončen 
Dotace pro jednotky SDH obcí 2019 – stav 
realizace 
Dotace pro jednotky SDH obcí 2020 – stav 
příprava 
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 
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí 
2018 – stav ukončen 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2016/2017 – stav ukončen 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2017/2018 – stav ukončen 
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na 
Novoměstsku 2018/2019 – stav ukončen 
Rozšíření systému a sběru tříděného odpadu 
a BRO v obcích Mikroregionu Novoměstsko – 
stav realizace 
Společná stezka pro cyklisty a chodce Nové 
Město na Moravě – Nová ves u Nového Města 
na Moravě – stav příprava 
Posílení strategického řízení v Mikroregionu 
Novoměstsko – stav příprava 
 
 
 

Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko|  
foto: Ing. Lenka Slámová 

http://www.novomestsko.cz/
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Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů pod vedením JUDr. Jana Šťastného (tajemník města 
Dobruška). 

Slavnostní otevření nového dětského oddělení 
nemocnice Nové Město na Moravě 
Obce Mikroregionu Novoměstsko a ORP Nové Město na Moravě poskytly 
finanční dar za účelem zajištění mobilního vybavení pokojů a 
ambulancí nové budovy dětského oddělení Nemocnice Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace ve výši 320 120 Kč.  
Dne 26. 2. 2019 proběhlo v nemocnici Nové Město na Moravě 
slavnostní otevření dětského oddělení, kde byla zveřejněna prezentace 
všech dárců. Den otevřených dveří pro veřejnost proběl 27. 2. 2019. 

  
Slavnostní otevření dětského oddělení nemocnice Nové Město na Moravě 
foto: Mgr. Tamara Pecková Homolová 

Čistá Vysočina  
Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině 
proběhl ve dnech 8. – 21. dubna 2019 
V letošním roce probíhala tradiční jarní akce Čistá Vysočina již po jedenácté. Tisícovky 
dobrovolníků napříč celým krajem pomohly přírodě ulehčit dohromady od 101 tun odpadků a 
nepořádku. „Krajská správa a údržba silnic Vysočiny od více než 2 200 km silnic I., II. a III. 

třídy odvezla 68,1 tun odpadků. Podle 
informací zaslaných pověřenými obcemi se 
dalších více než 23 tun svezlo z 
přihlášených silnic v majetku obcí,“ uvedl 
Martin Hyský, krajský radní pro oblast 
lesního a vodního hospodářství, zemědělství 
a životního prostředí. Akci Čistá Vysočina 
realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21. 
                                                                      

 foto:  Archivy aktivních spolků a jednotlivců a společnosti Bosch Diesel Jih 
 
Akce Čistá Vysočina má určitě význam a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v 
našem kraji. 
                                            
 
 
 

                                                              

Projekt Centra společných služeb 

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Operační program Zaměstnanost 

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 

 

AKTIVITY A SLUŽBY 
V MIKROREGIONU V LETNÍM 

OBDOBÍ 

Vysočina Arena Nové Město 
na Moravě 
Aktuální rozpis hodin pro 
veřejnost je vyznačen 
v kalendáři na adrese 
http://www.vysocina-
arena.cz/cz/kalendar-
akci-a-provozni-
doba.html  
 
 

Městské lázně Nové Město na 
Moravě 
Provozní doba: 
Pondělí 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Úterý 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00 muži 
od 18:30 smíšená)  
Středa 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Čtvrtek 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00 
ženy od 18:30 smíšená)  
Pátek 10:00 – 21:00 (Sauna od 14:00 
smíšená)  
Sobota, neděle 10:00 – 21:00 (Sauna od 
10:00 smíšená)  

 

 
 
 
 
 
Seznam veřejných služeb na území DSO je 
uveřejněn na webových stránkách 
Mikroregionu Novoměstsko na adrese 
http://www.novomestsko.cz/cz/zpravodaj 

 

 
 

KONTAKT 
Miloš Brabec, předseda DSO Novoměstsko 

E-mail: novomestsko@tiscali.cz 

Web: www.novomestsko.cz 

Mobil: 722 965 177 

Tel. kancelář: 601 570 528 
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