
   

Dotační podpora venkovských prodejen 
V listopadu předložil Svazek obcí Podoubraví v rámci meziobecní 

spolupráce zastupitelům Kraje Vysočina požadavek na dotační podporu 

provozu venkovských obchodů a pojízdných prodejen.  

Podpora venkovských prodejen je v současné době pro mnoho obcí velmi 

aktuální téma. Problémy s existencí prodejen a zásobováním má stále 

více obcí Kraje Vysočina, především těch menších, kde se prodejny stále častěji zavírají. 

Obyvatelé potom musejí dojíždět i na drobné nákupy několik kilometrů často špatným 

autobusovým spojením. Zejména pro starší obyvatele, kteří žijí sami, je velmi složité jezdit 

autobusem do vzdálených obchodů. Často jim to nedovoluje ani jejich zdravotní stav. 

Zástupci obcí chtějí svým občanům 

umožnit nákup alespoň základních 

potravin a zmírnit tak i odliv obyvatel, ke 

kterému neustále dochází.  

Všech 45 zastupitelů Kraje Vysočina jsme 

oslovili individuálně a z jejich ohlasů lze 

usuzovat, že tuto problematiku i oni 

vnímají jako prohlubující se problém.  

Na konci listopadu rozeslali pracovníci 

odboru regionálního rozvoje Kraje 

Vysočina obcím v Kraji Vysočina dotazník 

ohledně provozu a financování 

venkovských prodejen případně 

pojízdných prodejen. Na základě výsledků tohoto dotazníkového šetření Kraj zváží případné 

vyhlášení vhodného dotačního titulu. „Pevně věříme, že se tuto iniciativu podaří dotáhnout do 

úspěšného konce“, uvedl pan Václav Venhauer, předseda Svazku obcí Podoubraví.  
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Endokrinologická ambulance bude v Chotěboři otevřena v lednu 2017 

Od ledna 2017 bude v Chotěboři v budově M-centra, Legií 1851 otevřena endokrinologická 

ambulance paní doktorky Špitálníkové. 

Svazek obcí Podoubraví podpořil záměr MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, PhD., jednatelky 

společnosti Endokrinologie Vysočina, s.r.o., na zajištění ambulantní péče v oboru 

endokrinologie a diabetologie přímo v Chotěboři.  

Dopisy se žádostí o podporu zřízení ordinace v Chotěboři byly zaslány na centrály zdravotních 

pojišťoven a na Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina. Předseda Svazku obcí 

Podoubraví, Václav Venhauer, osobně jednal o potřebnosti endokrinologické ambulance 

v Chotěboři s ředitelem regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, panem Ing. Jiřím 

Kropáčem. Na základě získaných informací byly připraveny podklady o dojezdových 

vzdálenostech z jednotlivých obcí do Nemocnice Havlíčkův Brod, kde je nejbližší 

endokrinologická ambulance. 

Dne 17. října se na Krajském úřadě Kraje 

Vysočina konalo výběrové řízení na 

poskytovatele zdravotní péče v oboru 

endokrinologie v Chotěboři. Výběrového 

řízení se zúčastnila paní doktorka MUDr. 

Mgr. Sylvie Špitálníková, PhD. a také 

předseda Svazku, Václav Venhauer, který 

předložil členům výběrové komise podklady 

k dojezdovým vzdálenostem z jednotlivých 

obcí. Výběrová komise dospěla k závěru, 

že endokrinologická ambulance v našem 

území potřebná je a záměr schválila. 

V současné době čeká paní doktorka Špitálníková na podpis smluv se zdravotními 

pojišťovnami.  

Prohlédněte si nové webové stránky Podoubraví 

V listopadu byly spuštěny webové stránky Svazku v nové podobě. Jejich obsah byl 

přizpůsoben požadavkům členských obcí.  U každé obce jsou uvedeny základní informace a 

fotografie s odkazem na její webové stránky. Tyto informace mohou být doplněny dle 

požadavků zástupců obcí. Některé záložky jsou dosud prázdné (např. cestovní ruch). Na jejich 

naplnění budeme pracovat v následujícím období. Vycházet budeme z přání a návrhů obcí. Na 

úvodní straně se zobrazují aktuality z webů členských obcí. Za případné podněty k podobě 

stránek a jejich náplni Vám předem děkujeme. 
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Z činnosti CSS 
Koncem září 2016 se naplno rozjela činnost Centra společných 

služeb.  

Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2016 končí pro obce provoz 

spisové služby zajišťovaný městem Chotěboř, jednalo se o 

nových smluvních podmínkách převodu služby k firmě Asseco 

Solutions a.s.. Na základě jednání se zástupcem této firmy 

byla obcím rozeslána cenová nabídka a návrhy smluv. 

V rámci propagace Svazku jsme přijali nabídku společnosti 

BEKR na uveřejnění informací o našem mikroregionu 

v Cykloturistickém průvodci pro Pardubický kraj a Vysočinu.  

Ve dnech 24. - 25. 10.2016 provedl Kraj kontrolu hospodaření 

našeho Svazku. Na základě výsledků a doporučení zpracovala 

pí. Uchytilová nové směrnice Svazku tak, aby odpovídaly 

příslušné legislativě. 

Pro město Chotěboř jsme připravily žádost o dotaci k projektu 

na vybudování komunitního centra v budově DDM Junior – 

SVČ a pro VOŠ, OA a SOUT Chotěboř žádost o dotaci 

k projektu na Vybavení centra moderních technologií. Obě 

žádosti byly předloženy do výzev v rámci IROP a v případě 

jejich úspěšnosti bude provedena úhrada za jejich zpracování 

na účet Svazku.  

Další činností CSS z oblasti dotací byl projekt na Rekonstrukci 

čtyř víceúčelových kurtů pro TJ Sokol Bezděkov, z.s. a 

Posílení vodního zdroje pro obec Slavětín. 

Připravily jsme také výzvy k uhrazení poplatků pro jejich 

neplatiče, zpracovaly jsme žádost o návratnou půjčku na Kraj a 

konzultovaly jsme nespočet záměrů. 

V současné době probíhá příprava žádostí o dotaci k 

projektům na opravy místních komunikací pro obce Jeřišno, Rušinov a Slavíkov a dále příprava 

investičního záměru k projektu Junior DDM - SVČ č.p. 793 – vestavba výtahu. 

Součástí naší práce byla i příprava článků o činnosti CSS pro ECHO a Havlíčkobrodský deník. 

V rámci projektu CSS jsme absolvovaly další povinná školení k tématům z oblasti dotačního 

managementu, správního řádu a zákona o obcích. 

Kontakty 

Svazek obcí Podoubraví 

Centrum společných služeb 

Trčků z Lípy 69 

583 01 Chotěboř 

tel: 569 641 173 

Po - Pá: 8:00 - 15:00 

info@podoubravi.cz 

www.podoubravi.cz 

Předseda 

Václav Venhauer 

tel: 602 659 834 

starosta@libicend.cz 

Manager CSS 

Ing. Dita Benáková 

tel: 569 641 173 

Specialisté  

pro rozvoj regionu  

Bc. Iveta Jechová 

tel: 569 641 114 

Gabriela Čapková 

tel: 569 641 173 

Do roku 2017 vkročíme s přáním prohloubit naší 

vzájemnou spolupráci, díky které se nám podaří úspěšně 

ukončit další projekty.  


