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Zaměstnanci DSO Nová Lípa: Ing. Alžběta Kolářová, ředitelka svazku a specialistka na GDPR v projektu CSS, tel. 733 396 266,
Bc. Vladimíra Hojgrová, projektová manžerka, tel. 776 858 585, Ing. Arch. Jan Kolář, specialista na rozvoj mikroregionu, tel. 777 666 942,
Ing. Michaela Šustrová, manažerka CSS a specialistka na veřejné zakázky, tel. 722 732 745,

CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS)
V RÁMCI DSO NOVÁ LÍPA
http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

Projekt CSS byl prodloužen!
Projek CSS byl původně plánován do 30.6.2019, ale díky nevyčerpaným prostředkům mohl být tento
projekt prodloužen o půl roku, tedy až do 31.12.2019.
Převažující činností CSS zůstává i nadále dotační a majetkové poradenství. Dalšími oblastmi, kterým
se zaměstnanci CSS věnují jsou GDPR a veřejné zakázky. Specialisté se neustále vzdělávají ve své
oblasti zjeména formou školení a sdílením dobré praxe, aby poskytované služby byly na
profesionální úrovni.
Díky poskytování služeb "Pověřence pro ochranu osobních údajů" přijímá DSO Nová Lípa dalšího
nového člena a to obec Bořetín (viz. mapka na titulní straně).
V následujícím půlroce se budou zaměstnanci CSS v rámci nové klíčové aktivity věnovat také přípravě
seznamu podnikatelů vč. OSVČ a databáze brownfields (více na str. 3) na území DSO Nová Lípa.
Seznam podnikatelů v území
by mohl přispět k větší
informovanosti o tom, jaké
služby a řemesla jsou na území
poskytovány. Občané tak
budou moci oslovit řemeslníka
přímo ze svého okolí.

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

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
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DATABÁZE
NA ÚZEMÍ
DSO NOVÁ LÍPA
V dobách své největší slávy sloužily převážně zemědělským, průmyslovým či vojenským účelům. Nyní
budou figurovat na seznamu tzv. brownfieldů – opuštěných objektů, které – hlodány zubem času –
čekají, zda jim někdo vdechne nový život. Zaměstnanci DSO budou totiž v rámci nové klíčové aktivity
připravovat databázi brownfields na území DSO Nová Lípa.

Jedna z definic popisuje pojmem „brownfield“ jako nemovitost
(pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je
zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji vhodně a
efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.

Foto: archiv DSO Nová Lípa, objekt bývalých učeben ZŠ Nová Cerekev, krytina z azbestu

Existence brownfieldů v území má na okolí negativní dopad. Mimo vlastní degradace prostředí sem patří i
nebezpečí ze špatného stavebně-technického stavu (odpadávání jednotlivých částí staveb, propady, zřícení…),
negativními sociálně demografické jevy (zvýšená nezaměstnanost, kriminalita…) a snížení ekonomického
potenciálu okolí (snížení cen nemovitostí, přesun podnikatelských aktivit mimo blízké okolí brownfieldu…).
Jejich šance vrátit se zpět na výsluní rostou. Brownfieldy se totiž stávají středem zájmu investorů. Představují
skvělou alternativu ke stavbám na zelené louce. Vždy mají přinejmenším částečně vybudovanou strukturu, jsou
součástí územního plánu a lidé z okolí jsou zvyklí dojíždět sem za prací.
Agentura Czech Invest eviduje lokality vhodné pro realizaci projektů v jednotlivých krajích České republiky v
Národní databázi brownfildů. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na
území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Neveřejná část slouží pro
statistické účely. V současné době eviduje zhruba 3 500 lokalit, z nichž více než 450 je publikováno na webu
www.brownfieldy.cz.
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LESKOVICE, ČERNOVICE A KAMENICE NAD LIPOU UŽ SVÉ OBJEKTY
DO NÁRODNÍ DATABÁZE CZECH INVESTU ZAEVIDOVALI
Dosud opomíjeným stavbám nahrává i zásadní fakt. Na jejich obnovu mohou majitelé získat peníze z
národních i evropských zdrojů.

Pracovníci DSO Nová Lípa podali žádost o dotaci v dotačním
titulu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro tři členské
obce svazku. Jedná se o budovu bývalého kina v Kamenici
nad Lipou, budovu bývalé sokolovny v Černovicích a budovu
bývalé zemědělské usedlosti v Leskovicích. Nyní čekáme na
jejich vyhodnocení.

foto: archiv DSO Nová Lípa, budova bývalého kina v
Kamenici nad Lipou, v Národní databázi od r.2019

foto: archiv DSO Nová Lípa, bývalá sokolovna, město Černovice, v Národní databázi od r.2019

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci
bylo zaevidování objektu právě v národní
databázi brownfieldů u agentury Czech
Invest. U všech tří objektů se zaevidování
zdrařilo.

V Kamenici a Černovicích
je žádost podána na
rekonstrukci
objektu,
zatímco v Leskovicích
bude
objekt
nejpve
odstraněn a na jeho místě
vyroste nová budova.
foto: archiv DSO Nová Lípa, bývalá zemědělská usedlost, obec Leskovice, zapsáno do Národní databáze v r.2019
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53 MILIONŮ OBCÍM DSO NOVÁ LÍPA
DSO Nová Lípa pomáhá obcím mj. i s žádostmi o dotaci. Obce tak za poslední rok a půl získali
na dotacích překrásných 53 milionů korun (z toho 37 mil. Kč evropských). Většina těchto peněz
půjde na rozvoj školství a bydlení. Dále budou peníze použity na obnovu krajinných prvků
(křížky, hřbitovní zdi, válečné hroby, zeleň apod.). V Žirovnici zas peníze použijí na novou
cisternovou automobilovou stříkačku pro hasičský záchranný sbor.
Projekty podpořené dotací v obcích DSO Nová Lípa za období 1/2018 - 6/2019

Doufejme, že v následujících letech budeme takto úspěšní a pomůžeme tak obcím v jejich dalším rozvoji.
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STRATEGIE OBCÍ
POSLEDNÍ FÁZE OPĚT V ÚZKÉ SPOLUPRÁCI!
Po zapracování informací z veřejných projednání do jednotlivých
dokumentů obcí nás opět čekají společná setkání nad strategiemi, a to nad
návrhovou částí a akčním plánem. Tzv. výkop proběhne na výjezdním
setkání starostů 18.9.2019.
Pak už „jen“ budeme řešit

VIZE
CÍLE
OPATŘENÍ
a to v průběhu celého podzimu přímo na obcích.
Harmonogram aktivit, které nás ještě čekají do konečného vzniku strategií, jsou v následující tabulce.

Těšíme se opět na skvělou atmosféru v jednotlivých obcích zapojených do projektu
Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa. Registrační č. projektu CZ.
03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431.
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VYBRANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V OBCÍCH DSO NOVÁ LÍPA

