Zpráva o činnosti DSO Nová Lípa
za rok 2017

Předsedkyně DSO Nová Lípa:
Ing. Jana Houšková, starostka Obce Častrov, tel. 724 181 478
Místopředsedové:
Mgr. Jaromír Pařík, místostarosta Města Kamenice nad Lipou, tel. 723 442 021
Zdeněk Rajdlík, starosta Městyse Nová Cerekev, tel. 602 150 250
Bc. Jan Brožek, starosta Města Černovice, tel. 776 286 416
Pracovnice DSO Nová Lípa:
Ing. Alžběta Kolářová, manažerka CSS, ředitelka svazku, tel. 733 396 266
Bc. Vladimíra Hojgrová, projektová manažerka, tel. 776 858 585
Ing. Michaela Šustrová, specialistka na veřejné zakázky, tel. 722 732 745
kancelář na adrese: Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
IČO: 04225317
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Mapa zapojených obcí v DSO Nová Lípa
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DSO Nová Lípa funguje v rámci Center společných služeb (CSS) díky dotaci od Svazu měst a obcí ČR
(SMO ČR).

V roce 2017 pomáhaly sdruženým obcím pracovnice DSO
Nová Lípa Ing. Alžběta Kolářová a Bc. Vladimíra Hojgrová s
realizací projektů, dotacemi, poradenstvím, odbornými
konzultacemi atd.
Od 1. 6. 2017 se tým rozrostl o „Specialistku na administraci
veřejných zakázek“, Ing. Michaelu Šustrovou. Podílela se již na
výběrovém řízení pro obec Bohdalín – Pořízení malotraktoru,
a dále na výběrovém řízení na opravu místní komunikace v
Nové Cerekvi a vybudování biologických nádrží pod
Rodinovem.

Úspěšné projekty r. 2017 podpořené dotací
Předcházení vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa – „KOMPOSTÉRY“
Velkým projektem, který se v roce 2017 prostřednictvím DSO Nová Lípa podařilo dokončit, je společný
nákup kompostérů. V obcích DSO Nová Lípa bude na jaře 2018 rozdáno občanům celkem 1815 ks
kompostérů. Projekt je z 85% financován evropskou dotací, která činí 5.390 tis. Kč. Detailní
harmonogram předávání kompostérů v jednotlivých obcích bude upřesněn dodavatelem, nejzazší
termín však je 25. 5. 2018.
Strategické řízení a plánování obcí na území DSO Nová Lípa – „STRATEGIE“
V roce 2017 byla schválena evropská dotace z operačního programu zaměstnanost na „Strategické řízení
a plánování v obcích DSO Nová Lípa“, a tak zaměstnanci DSO Nová Lípa začnou zpracovávat strategické
dokumenty rozvoje obcí. Realizace projektu byla stanovena na období únor 2018 - září 2019. 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.
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Typ DT

Celková částka
projektu v Kč

Výše dotace v výše dotace
Kč
v%

Obec

Projekt

DSO Nová Lípa

kompostéry

OP ŽP

6 121 995

5 390 368

88%

DSO Nová Lípa

strategie

OP Z

2 959 306

2 811 594

95%

Bohdalín

obnova památníku obětem 1.sv.v.

MO

450 000

360 000

80%

Křeč

oprava hasičské zbrojnice

MZe

277 250

190 703

69%

Nová Cerekev

oprava MK

MMR

919 247

459 623

50%

Mnich

vybudování chodníku na hřbitově

MZe

265 040

185 528

70%

Mnich

oprava pomníku

MO

181 000

140 000

77%

Moraveč

oprava hřbitovní zdi

MZe

337 981

236 586

70%

Počátky

oprava hřbitovní zdi

MZe

773 480

541 436

70%

Počátky

technické zhodnocení stanice IZS

IROP

1 739 996

1 564 036

90%

Veselá

odpočívky

MZe

112 000

78 400

70%

Častrov

odpočívky

MZe

284 920

199 444

70%

Rodinov

Rozvoj MŠ Rodinov

OP VVV

227 000

227 000

100%

14 422 215

12 305 430

Celkem

Fotogalerie realizací vybraných projektů

Opravený památník v Bohdalíně
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Chodník na hřbitově v Mnichu

Opravená hasičská zbrojnice v Počátkách

Nová střecha na hasičské zbrojnici v Křeči
Opravená MK v Nové Cerekvi

Vybudované odpočívky v obci Veselá
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Úspěšné žádosti r. 2017, které z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou v zásobníku
projektů vybraných k financování

Obec
Žirovnice
Kamenice n. Lipou
Počátky
Nová Cerekev
Kamenice n. Lipou
Černovice

Projekt
technické zhodnocení
hasičské zbrojnice
vybudování komunitního
centra
vybudování odborných
učeben ZŠ
vybudování odborných
učeben ZŠ
vybudování odborných
učeben ZŠ
vybudování odborných
učeben ZŠ

výše
dotace
v%

Typ
DT

Celková částka
projektu v Kč

Výše dotace
v Kč

IROP

7 851 000

5 606 000

71%

IROP

23 635 000

17 998 000

76%

IROP

49 113 000

38 940 000

79%

IROP

57 580 000

47 507 000

83%

IROP

6 597 000

5 938 000

90%

IROP

24 249 000

19 991 000

82%

169 025 000

135 980 000

Celkem

poznámka
projekt v hodnocení, pod
čarou alokace
podpořeno k financování,
pod čarou alokace
podpořeno k financování,
pod čarou alokace
podpořeno k financování,
pod čarou alokace
podpořeno k financování,
pod čarou alokace
podpořeno k financování,
pod čarou alokace

Další aktivity pořádané DSO Nová Lípa
➢

Pravidelná setkávání starostů – zpravidla 3x ročně

- formální část – přijímání rozpočtových opatření, dalších rozhodnutí v souvislosti s chodem svazku,
aktuální informace o dotačních možnostech a povinnostech týkajících se obcí
- neformální část – k výměně zkušeností starostů, pomoc s jejich konkrétními dotazy a požadavky
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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.

➢

Informační zpravodaj – 2x ročně

DSO Nová Lípa vydává dvakrát ročně informační zpravodaj o činnosti svazu, úspěšných projektech,
plánovaných
akcích
apod.,
který
naleznete
na
webových
stránkách
svazku
http://dsonovalipa.cz/clanky/zpravodaj-svazku/

➢

Seznam veřejných služeb na území DSO Nová Lípa

Aktualizovaný seznam veřejných služeb na území DSO Nová Lípa je taktéž ke stažení na webových
stránkách http://dsonovalipa.cz/clanky/info-o-uzemi-dso-nova-lipa/verejne-sluzby-na-uzemi-dso-novalipa.html

Výhled do roku 2018 aneb na co se chceme dále zaměřovat (Akční plán 2018)
➢
➢
➢
➢

➢

Rozvoj území DSO Nová Lípa (společné projekty a nákupy, vzdělávání, poradenství atd., tematická
setkávání s přenosem zkušeností, CSS)
Strategické řízení a plánování na území DSO: Strategické plány jednotlivých obcí (Povodňové plány,
Plány sportu atd., Energetické úspory (osvětlení), Komunitní plánování soc. služeb)
Odpadové hospodářství, zejména snižování podílu nevytříděných složek v komunálním odpadu.
Společný projekt - rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad.
Školství – zvýšení kvality a dostupnosti na území DSO Nová Lípa: Spolupráce škol – naplňování
akčního plánu 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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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.
Cca od března 2018 by DSO Nová Lípa mohla zastřešit i další klíčovou aktivitu, a to pozici pověřence
pro GDPR. Zatím je toto v jednání se starosty obce a zjišťuje se zájem obcí o poskytování této aktivity
v rámci služeb DSO. V případě zájmu ze strany starostů, bude DSO Nová Lípa hledat nového
zaměstnance na 0,4 úvazku.

Podané žádosti v r. 2018 (leden, únor)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

NOVÁ CEREKEV - oprava tělocvičny ZŠ Nová Cerekev (dotace MMR)
VESELÁ - oprava místní komunikace (dotace MMR)
ČERNOVICE - oprava místní komunikace (dotace MMR)
ČERNOVICE - modernizace běžecké dráhy u ZŠ v Černovicích (dotace MMR)
ČASTROV - oprava sportoviště (dotace MMR)
RODINOV - obnova válečného pomníku v Rodinově (dotace MO)

Předsevzetí do další práce a poučení
➢ účast na zastupitelstvu členské obce alespoň 1 ročně – přímý kontakt se starosty a zastupiteli je pro
nás důležitý a společná komunikace na zastupitelstvech je nejjednodušší forma, jak šířit důležité
informace
➢ informace o záměrech obcí včas – k úspěšnému projektu je důležitá příprava a na to je třeba dostatek
času, proto je nutné získávat informace o záměrech obcí včas, jen tak si totiž můžeme plánovat práci,
podávat žádosti v první vlně, včas připravovat projektové záměry (často je třeba k podání žádosti řada
podkladů), iniciovat zpracování a podání projektu
➢ žádost o pomoc s realizací a závěrečným vyúčtováním – pokud obec žádá administraci dotace, je
rozhodnutí o poskytnutí dotace nezbytný dokument s termíny a způsoby vedení akce, musí být
předán pracovníkům DSO a o záměru zahájení realizace musí být pracovníci DSO informováni

DSO Nová Lípa, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, IČO: 04225317, web: www.dsonovalipa.cz
Kancelář Černovice: v 1. patře městského úřadu, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
Kancelář Častrov: v 1. patře obecního úřadu, Častrov 105, 394 65 Častrov
Konzultační hodiny dle předchozí telefonické dohody
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