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"ROZDÁVÁME KOMPOSTÉRY"
Žádost o dotaci schválena - poslední kompostér bude předán nejpozději 25. 5. 2018.
V obcích DSO Nová Lípa bude rozdáno občanům celkem 1815 ks kompostérů. Projekt je z 85%
financován evropskou dotací, která činí 5.390 tis. Kč. V pátek 2.2.2018 byl výběrovou komisí
vybrán dodavatel JRK Česká republika s.r.o. a v pondělí 5.2.2018 byl tento dodavatel schválen
shromážděním starostů. Detailní harmonogram předávání kompostérů v jednotlivých obcích
bude upřesněn, nejzazší termín však je 25. 5. 2018. Každý kompostér bude opatřen polepkou (co
lze kompostovat) a ke každému kompostéru bude předána brožura - jak správně kompostovat.

Nejlépe hodnocenou žádostí byla ta naše :-)

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ V OBCÍCH
Tým DSO Nová Lípa bude od února 2018 pro své obce zpracovávat strategické dokumenty.
Strategický dokument patří mezi základní dokumenty pro efektivní řízení obce a je důležitým podkladem pro
tvorbu rozpočtu obce. Měl by vymezovat reálné potřeby území, aby bylo možné plánovat jejich naplnění a
přispět tak k spokojenosti místních obyvatel.
Reálné potřeby jsou zjišťovány např. i projednáváním s širokou
veřejností, tedy přímo s občany daného území. Občané tak
mohou svými nápady a návrhy přispět rozvoji své obce a celého
území. Očekávaným přínosem projektu je plán akcí na nejbližší
období 5 let a vize, kam obec směřuje. Mechanismem aktualizace
je akční plán na rok, ideálně podklad pro sestavení rozpočtu.
Prostřednictvím tvorby strategických dokumentů, výměny
zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení mohou
být v budoucnu generovány i některé další společné projekty.

Projekt strategické řízení a plánování v obcích DSO Nová Lípa byl plně podpořen evropskou dotací
z operačního programu zaměstnanost. Realizace projektu byla stanovena na období únor 2018 září 2019.
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AKČNÍ PLÁN DSO NOVÁ LÍPA NA ROK 2018
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Rozvoj území DSO Nová Lípa (společné projekty a
nákupy, vzdělávání, poradenství atd., tematická
setkávání s přenosem zkušeností, CSS)
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Strategické řízení a plánování na území NL
Strategické plány jednotlivých obcí (Povodňové plány,
Plány sportu atd., Energetické úspory (osvětlení),
Komunitní plánování soc.služeb)
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Odpadové hospodářství, zejména snižování podílu
nevytříděných složek v komunálním odpadu.
Společný projekt – kompostéry a rozšíření sběrných
nádob na tříděný odpad
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05

Školství – zvýšení kvality a dostupnosti na území NL
Spolupráce škol – naplňování AP MAP na území ORP
Pelhřimov (platforma MŠ, pregramotnost MŠ, ZŠ
gramotnosti –platforma knihoven, deskové hry atd.)

Komunitní centra jako cesta udržitelného rozvoje.
Společný infoportál o nabídce volnočasových aktivit
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CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB
V RÁMCI DSO NOVÁ LÍPA
http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

CSS funguje díky dotaci od SMO ČR. Velkým projektem, který se prostřednictvím CSS
podařilo dokončit, je společný nákup kompostérů. O podané žádosti jste se mohli dočíst
již v minulém čísle zpravodaje a o jeho realizaci píšeme v tomto zpravodaji na straně 1.
V současné době CSS nadále pomáhá s realizací projektů, dotacemi, poradenstvím, odbornými
konzultacemi. Nově CSS (od února 2018) zastřešuje další klíčovou aktivitu, a to pozici pověřence pro
GDPR. DSO Nová Lípa je zatím v jednání se starosty obce a zjišťuje zájem obcí o poskytování této aktivity
v rámci služeb DSO. Dále byla schválena dotace na Strategické řízení v obcích DSO Nová Lípa, a tak
zaměstnanci DSO Nová Lípa začnou zpracovávat strategické dokumenty rozvoje obcí (více na straně 1).

+

Od 1.2.2018 nastoupil do DSO Nová Lípa na pozici "Specialista pro rozvoj mikroregionu"
Mgr. Vítězslav Rous, který má zkušenosti s regionalistikou z projektu Meziobecní
spolupráce a také z městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, kde mimo jiné spolupracoval
na tvorbě strategických dokumentů.

Společný projekt - "Prevence vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa" - podepsaná

Úspěšné
projekty

smlouva s vybraným dodavatelem, plánovaná dodávka kompostérů bude cca 3 - 5/2018
Strategické řízní v obcích DSO Nová Lípa - vznikne 20 nových strategických dokumentů
MO - oprava válečného pomníku v Bohdalíně - v prosinci 2017 proběhlo slavnostní
odhalení opraveného pomníku
Administrace výběrového řízení - "Biologické nádrže pod Rodinovem"
MZE - Oprava HZ v Křeči, oprava chodníku v obci Mnich

Podané
žádosti

MMR - oprava tělocvičny ZŠ Nová Cerekev
MMR - oprava místní komunikace v obci Veselá
MMR - oprava místní komunikace v Černovicích
MMR - modernizace běžecké dráhy u ZŠ Černovice
MMR - oprava sportoviště v Častrově
MO - obnova válečného pomníku v Rodinově

Klub ředitelek mateřských škol - DSO Nová lípa zahájila v lednu 2018 pravidelná měsíční

setkávání ředitelek a vedoucích učitelek na zajímavá, předem zvolená témata. Jde zejména
o předávání zkušeností, sdílení dobré praxe, setkávání a sdružování se.
Stále také aktualizujeme seznam veřejných služeb na území DSO Nová Lípa, který je ke stažení na webových stránkách
http://dsonovalipa.cz/clanky/info-o-uzemi-dso-nova-lipa/verejne-sluzby-na-uzemi-dso-nova-lipa.html
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