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Sobíňov se stal držitelem ocenění Vesnice roku 2019 - Cena veřejnosti
Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly v sobotu 14. září vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2019, jejímž
finalistou byl i Sobíňov, vítěz krajského kola této soutěže v Kraji Vysočina. Titul Vesnice roku 2019 si nakonec odnesla
obec Lipová z Ústeckého kraje, Sobíňov se stal držitelem ocenění Cena veřejnosti.
Do letošního 25. ročníku Vesnice roku se přihlásilo 206 obcí. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2019 získal finanční
odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj a od partnera soutěže společnosti
ŠKODA AUTO Česká republika vůz Škoda Scala.
Obec Sobíňov navštívila hodnotitelská komise celorepublikového kola ve čtvrtek 5. 9. 2019. Součástí prezentace bylo i
představení Svazku obcí Podoubraví, jehož součástí je i Sobíňov. Děkujeme panu starostovi za možnost představit naši
činnost a úspěšné projekty, které jsme pro Sobíňov uskutečnili v předchozích letech a obci Sobíňov ještě jednou
gratulujeme!

Foto: photohalama

Nová neurologická ambulance v Chotěboři
V Chotěboři v M-centru byla od 21. 10. 2019 otevřena neurologická ambulance pro pojištěnce Všeobecné zdravotní
pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny a od 1. 11. 2019 také pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva
vnitra České republiky.
„Je to reakce na požadavek obyvatel našeho mikroregionu. S plánem na zřízení nové neurologické ambulance
v Chotěboři přišla společnost Endokrinologie Vysočina, s.r.o. zastoupená jednatelkou MUDr. Sylvií Špitálníkovou. Od
Svazku obcí Podoubraví společnost Endokrinologie žádala podporu u zdravotních pojišťoven a při výběrovém řízení“,
uvedl předseda Svazku obcí Podoubraví.
„Dopisy se žádostí o podporu tohoto záměru jsme zaslali na centrály zdravotních pojišťoven a na Odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výběrové řízení proběhlo na Krajském úřadu Kraje Vysočina 24. 6. 2019. Zúčastnila
se ho paní doktorka Špitálníková a MUDr. Renata Králová a také zástupci našeho svazku, doplnila tajemnice svazku
Dita Benáková.
Ambulantní neurologická péče bude zajišťována MUDr. Renatou Královou, která je od roku 2012 zaměstnána
v Nemocnici Havlíčkův Brod, kde pracuje jako primářka neurologického oddělení.
Ordinační doba ambulance MUDr. Renaty Králové
Pondělí
Pátek

08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

12:30 - 14:30
12:30 - 14:30

Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle 605 276 561 (sestra Endokrinologie Vysočina, s. r. o.)
nebo na čísle 737 552 202 (přímo neurologie).
„Je dobře, že spolupráce s MUDr. Sylvií Špitálníkovou a její společností Endokrinologie Vysočina, s.r.o. přispěla
k lepší dostupnosti zdravotní péče pro občany tohoto regionu, uzavřela Dita Benáková.

Svazek obcí Podoubraví poskytl finanční pomoc MUDr. Zvancigerové
na opravu rentgenového přístroje
Lékařka MUDr. Zvancigerová požádala Svazek obcí Podoubraví o finanční příspěvek na opravu rentgenového přístroje
na RTG pracovišti v Chotěboři. Rentgen byl mimo provoz více než měsíc a všichni pacienti byli nuceni dojíždět do
Havlíčkova Brodu nebo Hlinska. Oprava přístroje byla tedy velmi naléhavá.
Cena za odstranění závady na rentgenovém přístroji a jeho zprovoznění byla dle cenové nabídky firmy FOMEI s.r.o.
617 100 Kč s DPH. Paní doktorka žádala Svazek obcí Podoubraví o 50%, tedy o částku 308 550 Kč.
Žádosti paní doktorky jsme se věnovali již na valné hromadě v Krucemburku 8. října 2019. Na základě tohoto projednání
pan předseda a paní tajemnice svazku osobně navštívili MUDr. Zvancigerovou přímo v její ordinaci, aby jí požádali o
doložení dalších podkladů pro řádné posouzení její žádosti. Při posuzování jsme postupovali v souladu s naším vnitřním
předpisem určeným pro tyto případy.
Požadovaná částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi členské obce – Bezděkov, Borek, Čečkovice, Dolní
Sokolovec, Havlíčkova Borová, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice
nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušínov, Slavětín, Slavíkov, Sloupno,
Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska a Ždírec nad Doubravou a mezi obce, které členy nejsou, ale jsou v
území ORP Chotěboř - Jilem, Sedletín a Čachotín. Částka na jednoho obyvatele byla 13,50 Kč. Poskytnutí finančního
příspěvku schválily obce na svých radách či zastupitelstvech. Finanční příspěvek poskytly všechny obce kromě městyse
Vilémov, který příspěvek ve výši 13 189 Kč neschválil.
Na svazku jsme o poskytnutí finančního příspěvku jednali s konečnou platností na valné hromadě v Sobíňově
12. prosince 2019. Paní doktorce bude příspěvek ve výši 295 361 Kč slavnostnostně předán po novém roce.
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XII. ročník Podoubravského víceboje proběhl v Malči
V sobotu 7. 9. 2019 se konal již XII. ročník tohoto tradičního klání.
Zasoutěžit si a pobavit se dorazili zástupci členských obcí Svazku obcí
Podoubraví ze 17 obcí. I přes počáteční zataženou oblohu se nakonec
akce podařila na jedničku.
Na soutěžící čekalo celkem 8 stanovišť. Soutěže byly různé od kvízů a
poznávačky přes netradiční sbírání míčků a fitness až po střílení ze
vzduchovky. Nechybělo ani dojení kravičky a úkoly, které si připravili
místní dobrovolní hasiči.
Poslední úkol byl určený výhradně pro starosty a místostarosty. Byla to
jízda zručnosti na sekačce. Zástupci obcí museli projet slalom mezi
kužely a zacouvat do garáže. Vyhrál pak starosta s nejrychlejším časem.
Jako nejlepší řidič se v tomto případě ukázal starosta Slavětína Jiří
Stehno.

Vítězná obec Sobíňov

Celkové vítězství patřilo týmu z obce Sobíňov. Na druhém místě skončila Maleč, třetí byl tým z Chotěboře. Živá hudba přispěla k
výborné atmosféře, která zde panovala celé odpoledne. Ve všech těchto obcích se víceboj už konal, starostové se proto příští rok
sejdou v Rušinově, kde proběhne již XIII. ročník tohoto klání.
Děkujeme malečským za organizaci krásného odpoledne a budeme se těšit na příští rok.

2. místo - obec Maleč

Nejlepší řidič Jiří Stehno, starosta obce Slavětín

3. místo - město Chotěboř

Soutěžní disciplína - dojení kravičky
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Sobíňov a Oudoleň soutěží o Alej roku
Až do 7. ledna roku 2020 mohou milovníci přírody hlasovat v tradiční soutěži Alej roku 2019. Letos se soutěže účastní
také březová alej u Sobíňova a Oudoleňská ovocná alej ke křížku. Soutěž vyhlašuje každoročně ekologický spolek
Arnika. Cílem soutěže je hledat nejkrásnější aleje a stromořadí, upozornit na ty, kterým hrozí zánik a představit mladé
aleje, které obce a města vysadily a o které chtějí pečovat i v příštích letech.
Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras.
O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních
patriotů.
Hlasovat můžete na adrese www.alejroku.cz
Oudoleňská ovocná alej ke křížku
Během posledních let zmizelo to, co patřilo k tváři české krajiny po staletí - polní cesty, aleje, remízky. Tak zmizela i
stará poutní cesta, která vedla přes obec Oudoleň k poutnímu kostelu v Sopotech. Zachoval se po ní jen kamenný kříž
u tří starých lip a místní název Hraběnčin křížek. Proto se obec rozhodla obnovit cestu k tomuto kříži a vysadit podél ní
alej ovocných stromů starých odrůd v rámci projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“. Díky úsilí občanů,
základní a mateřské školy, místních spolků a rodáků byla 500 m dlouhá cesta obnovena. Vysadili jsme podél ní 40
jabloní, 30 hrušní, 30 třešní a 20 slivoní. Cesta se stala nejen vyhledávaným cílem procházek s krásným výhledem na
okolní krajinu, ale také biotopem pro zvířata a pastvou pro včely.
Březová alej mezi obcí Sobíňov a městem Ždírec nad Doubravou.
Alej má stáří asi 55 let, sázela se při stavbě nové silnice. Mezi stromy jsou kříže na památku padlých na konci druhé
světové války a památník s jejich jmény. Alej je pouze párkrát přerušená v celkové délce skoro tří kilometrů.Obec
Sobíňov zde plánuje cyklostezku a dosazení chybějících stromů.

Oudoleňská ovocná alej ke křížku

Březová alej mezi obcí Sobíňov a městěm Ždírec n. D.

Cena Evropské unie pro sociální podnik Krámek s dobrotami z Malče
Krámek s dobrotami je sociální podnik, kde se prodávají bezobalové a místní produkty, je zde posezení pro
návštěvníky, hrací koutek pro děti, knihovna a akvárium. Organizují se zde přednášky a různé workshopy a
zaměstnává tři ženy.
Krámek v Malči nabízí pracovní místa znevýhodněným skupinám obyvatel a vytváří pracovní uplatnění i samotné
žadatelce a podporuje rozvoj jejího podnikání. Rozjezd obchodu v Malči je umožněn díky kombinaci finančních zdrojů
Evropského sociálního fondu (ESF) v České republice rozdělovaných skrze Operační program Zaměstnanost a
soukromých zdrojů. Majitelka obchodu Hana Nováková a zástupkyně místní akční skupiny Podhůří Železných hor
Jaromíra Valehrachová projekt představily společně s dalšími 40 evropskými projekty na konferenci v Bruselu
organizované čtyřmi generálními ředitelstvími Evropské komise. Konference se uskutečnila 3. a 4. prosince a
propagovala inciativu Evropské komise nazvanou Komunitně vedený místní rozvoj, známou pod zkratkou CLLD. Na
konferenci bylo více jak 450 účastníků, kteří projekt uskutečňují a propagují. Ti metodu CLLD využívají ke zlepšení
podmínek v pobřežních, městských a venkovských oblastech v zemích Evropské unie. Projekt Krámek s dobrotami
získal Speciální cenu poroty z rukou Evropského komisaře pro životní prostředí, oceány a rybářství Virginijuse
Sinkevičiuse.
Krámek je otevřený úterý až sobotu od 10 do 17 hodin. Více informací o projektu a metodě CLLD naleznete na webu
www.krameksdobrotami.cz a www.podhurizeleznychhor.cz.
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Nový dopravní automobil DA-L1Z Fiat Ducato pro hasiče v Jitkově
Dne 29. 9. 2019 byl Jednotce sboru dobrovolných hasičů Jitkov slavnostně předán nový
dopravní automobil Fiat Ducato. Dopravní automobil byl pořízen s přispěním dotace
z Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství HZS ČR a Kraje Vysočina.
Celkové náklady na pořízení vozu jsou 904 487 Kč, výše dotace z Ministerstva vnitra,
Generálního ředitelství HZS ČR činí 450 000 Kč, dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 300
000 Kč a příspěvek z rozpočtu obce Jitkov činil 154 487 Kč.

Elektromobil pro Pečovatelskou službu ve Ždírci nad Doubravou
Kancelář CSS kompletně administrovala úspěšnou žádost o dotaci pro město Ždírec
nad Doubravou s názvem „Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou službu ve Ždírci
nad Doubravou“. Výzvu vyhlásila MAS Havlíčkův kraj v rámci IROP, z programu
„Podpora sociálních služeb“ vazba na výzvu ŘO IROP Č.62 „Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD“. Celkové náklady projektu jsou 1,1 mil. korun.
Elektromobil Nissan eNV200 Tekva evalia 40 kWh už v současné době slouží
Pečovatelské službě ve Ždírci nad Doubravou a je využíván na rozvoz obědů a na
další terénní služby na základě individuálních potřeb klientů.

Ve Vepříkově vzniklo komunitní centrum
V prvním patře budovy obecního úřadu ve Vepříkově vzniklo komunitní centrum, které budou moci zdarma využívat
tamní spolky, občané i nejrůznější organizace. V plánu jsou různá školení, schůze hasičů, kurzy první pomoci,
posezení pro seniory a vzdělávací programy. Zhruba hodinu týdně bude v komunitním centru k dispozici sociální
pracovník.
Projekt na výstavbu komunitního centra byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu přes MAS
Královská Stezka. Celkový rozpočet byl 2,5 milionu korun a dotace činila 95 %.
Rekonstrukce prvního patra začala v lednu letošního roku. V rámci projektu byl vybudován bezbarierový vstup do
budovy a výtah do prvního patra, kde se nachází klubovna. Součástí je i nové bezbariérové sociální zařízení.
Tím ale rekonstrukce budovy, která dříve sloužila jako škola, nekončí. V dalších letech přijde na řadu podkroví a
střecha. Vedení obce má v plánu zde vybudovat ubytování pro turisty.
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Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. lesního zákona ke dni příjmu
žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo vojenských újezdů
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví – v případě provedení dodavatelem,
nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě provedení těžby nebo soustřeďování
dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví – v případě prodeje dříví.
Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní
porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek.
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce Ministerstva zemědělství na
adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem,
- podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve
kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena: osobně, písemně nebo datovou zprávou do datové schránky,
- podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018.
Navzdory snaze se nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat drobní vlastníci, pokud v uvedeném
období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné
doklady pro prokázání objemu těžby podle schválených zásad.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL), www.svol.cz, ne 6. 12. 2019.
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Seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství
V úterý 19. listopadu 2019 se pracovnice CSS účastnila semináře zaměřeného na
problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné
lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost.
Seminář se konal v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina a týkal se zásad,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
Přednášejícími byli zástupci Ministerstva zemědělství.

Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady
Projekt „Svazek obcí Podoubraví – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ vznikl na základě iniciativy vedení Svazku
obcí Podoubraví a zapojilo se do něho 11 členských obcí, které se rozhodly pro společnou žádost o dotaci na pořízení
nádob na třídění odpadů z výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP).
Administraci tohoto projektu zajistila kancelář Centra společných služeb (CSS) Svazku obcí Podoubraví ve spolupráci s
Energetickou agenturou Vysočiny. Záměrem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami
odpadů, prostřednictvím pořízení nádob o objemu 120 až 2500 l.
V rámci projektu budou pořízeny nádoby na plasty, papír, sklo, tetrapack, biologicky rozložitelný odpad, textil, oleje,
tuky, kovy. Tyto nádoby budou distribuovány do jednotlivých členských obcí svazku dle předem stanovených
požadavků samotných obcí. Těmito nádobami budou vybavena nová a vhodně doplněna stávající sběrná hnízda, kde
je kapacita vzhledem k jednotlivým komoditám nedostačující. Také budou pořízeny tři velkoobjemové kontejnery (objem
5,92 a 10 m3) na objemný odpad, popř. biologicky rozložitelné odpady.
Veřejná zakázka s názvem „Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady“ na pořízení nádob a
kontejnerů na využitelné složky komunálního odpadu pro členské obce Svazku obcí Podoubraví byla již vyhodnocena.
Výběrové řízení bylo zahájeno v pátek 13. 9. 2019 a bylo osloveno pět dodavatelů. Nejnižší cenovou nabídku podala
firma Komunální technika s.r.o. V současné době je s touto firmou uzavřena kupní smlouva. Nádoby budou do
jednotlivých obcí dodány nejpozději v dubnu 2020.
Spolufinancování projektu ze strany obcí se bude řešit formou mimořádného členského příspěvku. Předání kontejnerů
obcím od SVOP bude řešeno smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti přejdou nádoby bezúplatně do
majetku obcí.
Celkové výdaje projektu:
1 466 279 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 452 901 Kč
Nezpůsobilé výdaje:
13 378 Kč
Dotace EU (85 %)
1 234 966 Kč
Příspěvek příjemce podpory (15 %) 217 935 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 7. 11. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Závěrečné setkání k projektu Center společných služeb (CSS)
Ve dnech 11. – 12. listopadu 2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové proběhlo závěrečné celorepublikové setkání
zaměstnanců CSS a za naší kancelář se ho účastnila manažerka projektu Ing. Dita Benáková. Setkání zahrnovalo
školení na téma „Zákon o finanční kontrole“, závěrečné shrnutí celého projektu, který trval 3,5 roku, příklady dobré praxe,
setkání s experty a diskutovalo se i s realizačním týmem projektu.
Projekt CSS byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do
31. 12. 2019. Díky tomu došlo k rozšíření projektových aktivit o klíčovou
aktivitu „Lokální ekonomika“. CSS mělo za úkol kromě stávajícího počtu aktivit,
organizování pravidelného setkání starostů, vydávání informačního
zpravodaje, realizování sebehodnotící zprávy a sledování návštěvnosti
webových stránek vytvořit v rámci této nové klíčové aktivity seznam malých a
středních podnikatelů včetně OSVČ a databázi brownfields a nebytových
prostor. Dále pracovnice CSS vyplnily s každým starostou/tkou v DSO
rozsáhlý dotazník, který se týkal tématu lokální ekonomika, spolupráce
s ostatními aktéry apod.
Vyhodnocení aktivity bylo následující. 87% obcí by chtělo větší pravomoce, aby mohly podporovat lokální ekonomiku.
Přitom pouze 58% obcí má ve svém rozvojovém plánu kapitolu věnující se tématu Lokální ekonomiky. Některé obce již
podporují podnikání na svém území například zvýhodněnými pronájmy prostor, spolupodílí se na vytváření infrastruktury
podnikání či pomáhá poradenským a informačním servisem pro podnikatele. CSS se shodla, že mnohdy ani sám starosta
nevěděl, jaké podnikatele a řemeslníky v obci má. To vše vyplývá z dotazníků, na které odpovědělo 1 332 obcí,
z návratností dotazníků 87%.
Během projektu spolupracovalo 83 CSS, 1 727 obcí s dopadem na 2 022 051 obyvatel, což je více než čtvrtina obcí a
pětina obyvatel České republiky. Během realizace projektu přistoupilo 94 obcí. Aktivity projektu CSS a činnost
samostatných CSS v území je tak zaujaly, že se do zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO) postupně přidaly. Měly
tak možnost spolupracovat na řadě z 1 666 meziobecních projektů přímo v území. Za celou dobu realizace CSS poskytla
více než 167 086 služeb starostům a občanům, ať už formou poradenství, činností rozvoje území, veřejných zakázek či
GDPR, či propagací regionu.
Díky projektu bylo vytvořeno v souladu s prioritami operačního programu Zaměstnanost, z kterého je projekt
financován, 280 pracovních míst napříč republikou, ve dvou třetinách zastoupeno ženami, a poskytnout těmto
zaměstnancům 72 bezplatných školení se zaměřením na aktuální problematiku veřejné správy. V území
bylo v půlročních intervalech realizováno více než 580 setkání starostů a bylo vytištěno více než 157 tisíc kusů
informačních zpravodajů. Za administrativní část projektu bylo podáno deset Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu
a 21 žádostí o změny.

Školení pro kronikáře
Dne 19. 9. 2019 proběhlo v Chotěboři školení pro kronikáře s názvem
„Kronikářská teorie a praxe - psaní kroniky jako historického pramene
pro budoucnost“. Přednášejícím byl pan Michal Kamp, ředitel Muzea
Vysočiny Havlíčkův Brod.
Nešlo však o přednášku v pravém slova smyslu, ale o besedu nad
kronikářskou teorií a praxí každého ze zúčastněných kronikářů.
Součástí besedy byly i ukázky starých kronik, diskuze nad podobami
vedených kronik a také jejich významový přesah, tedy jak psát kroniku
nejen pro sousedy, ale také jako historický pramen, který za století
může být využit kýmkoliv pro odbornou práci.
Školení jsme organizovali díky spolupráci s městem Chotěboř a pro účastníky bylo zcela zdarma. Děkujeme lektorovi
za profesionálně uchopenou besedu a všem za příjemné setkání, městu Chotěboř za organizaci celé akce a ZŠ
Buttulova za poskytnuté prostory.
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Zasedání valné hromady SVOP
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se v hostinci U Štefana v Sobíňově konalo poslední letošní zasedání valné hromady svazku,
které bylo spojené s 8. setkání starostů k projektu Centra společných služeb (CSS).
Setkání se účastnili i zástupci KÚ Kraje Vysočina paní Karolína Guhl a pan Jiří Kafka, kteří ve své prezentaci představili
téma sociální práce, veřejné opatrovnictví a sociálně právní ochrana dětí. Dále zmínili práva a povinnosti obecních úřadů
a sociální práce na obcích. Probíhala diskuse se zástupci KSÚS panem Liborem Jouklem a panem Oldřichem Dušátkem.
Předmětem debaty byl plán zimní údržby silnic a proběhlé či plánované opravy jednotlivých úseků silnic v katastrech obcí
na území ORP Chotěboř. Zástupci KSÚS informovali např. o rozpočtu na veřejnou dopravu pro rok 2020, zmínili
plánovaný jednotný tarif pro bus a vlak a pasportizaci silnic. Pan Linhart zmínil přestavbu MěÚ v Chotěboři, která potrvá
do konce června a informoval, jaké změny přinese nový stavební zákon.
Z nejzásadnějších rozhodnutí, která valná hromada učinila, lze zmínit schválení příspěvku MUDr. Zvancigerové na
opravu rentgenového přístroje. Starostové schválili rozpočet SVOP pro rok 2020 a střednědobý výhled na období 2021 –
2022 a zabývali se i finančním zajištěním chodu svazku a personálním zajištěním jeho kanceláře.
Paní Benáková zhodnotila činnost CSS za uplynulých 3,5 roku a prezentovala aktivity uskutečněné v tomto období.
Zmínila zpracované žádosti o dotace, veřejné zakázky, informovala o výši získaných finančních prostředků a podala
informace o navazujících projektech. Dále přítomným sdělila podmínky společné žádosti o dotaci z výzvy OPŽP, která se
bude týkat pořízení kompostérů pro členské obce.
Pan Venhauer seznámil přítomné s vývojem situace ohledně obnovení spoje na trase Polička – Praha a zmínil systém
modernizovaného odpadového hospodářství, který spočívá ve změně způsobu vedení svozové evidence – tzv. čipování.
Instalované čipy by sloužili ke zpřesnění evidence svezených nádob.
Velký dík patří obci Sobíňov a především pak starostovi p. Milošovi Starému za pohostinnost, zajištění jednacích prostor i
občerstvení a milou pozornost, kterou jsme od něho obdrželi - Sobíňovský ležák, z místního minipivovaru Sobíňov.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem starostům za účast na setkání a za dosavadní spolupráci.
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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 na veřejné zakázky
Ing. Dita Benáková
Gabriela Čapková
tel: 569 641 173

Z činnosti CSS
Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:
Můj klub 2020 (žadatel TJ Sokol Bezděkov z. s.)
MŠMT, Můj klub 2020
Traktorový nosič kontejnerů Portýr 7 s hydraulickou rukou Hyva –
Crane HB 31 E2 CE včetně klanicového kontejneru
(žadatel Bezděkov)
Podpůrný garanční rolnický fond – PGRLF a. s., Investiční úvěry
Lesnictví
Oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o obci a kniha
Historie obce Jitkov (žadatel Jitkov)
Ministerstvo kultury, Podpora regionálních kulturních tradic
Výměna oken a dveří v budově č. p. 47 (žadatel Libice n. D.)
Grantové programy FV – Program obnovy venkova Vysočiny 2019
Den bezpečnosti a zdraví (žadatel Klokočov)
Grantové programy FV – Jednorázové akce 2019
Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél silnice III/3509
(žadatel Oudoleň)
Státní fond dopravní infrastruktury, Opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
Oplocenky Vepříkově (žadatel Vepříkov)
Grantové programy FV – Hospodaření v lesích 2019 II
Alej nad obcí Horní Studenec (žadatel Ždírec n. D.)
IROP, OPŽP, Výsadba dřevin, Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj
Byly připraveny veřejné zakázky:
Bezděkov – Rekonstrukce obecního úřadu v Bezděkově
Libice nad Doubravou – Oprava místní komunikace Kladruby
Oudoleň - Veřejné osvětlení Oudoleň
Podmoklany – Přístavba objektu č. p. 110 v Podmoklanech

Specialisté pro rozvoj regionu
Gabriela Čapková
Soňa Zvolánková, DiS.
tel: 569 641 173
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Mgr. Martina Hospodková
tel: 777 042 421
gdpr@podoubravi.cz
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Přehled dotací 2017 - 2019
obec

rok

poskytovatel
dotace
Kraj Vysočina (KV)

2017
MŠMT
Nadace ČEZ

název programu

Zásady pro poskytování dotací na novou drobnou
Nová drobná lesní technika
lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina
PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické
Rekonstrukce čtyř víceúčelových kurtů
základny sportu
Oranžové hřiště 2017
Rekonstrukce čtyř víceúčelových kurtů

Fond Vysočiny (FV) Sportoviště 2017
FV
MMR - PORV

Bezděkov
2018

2019

MŠMT MŮJ KLUB
2019
MAS Podhůří
Železných hor
MMR - PORV
MŠMT MŮJ KLUB
2020
PGRLF

Borek

x

Čečkovice

x

Dolní Sokolovec

2019

Heřmanice

x

Chotěboř

2016

FV

IROP

KV
2017

Jeřišno
2018

2019

2017

FV
MMR - PORV
MAS Podhůří
Železných hor
FV
MAS Podhůří
Železných hor
FV
FV
FV
FV
FV

2018

FV
FV

Drobné opravy na antukových kurtech v Bezděkově

Sportujeme 2017

Od obrazovek k míčovým a pohybovým hrám

DT Obnova drobný sakrálních staveb a hřbitovů

Obnova kříže na návsi v Bezděkově

MŮJ KLUB 2019

TJ Sokol Bezděkov z.s.

SZIF - Pořízení moderní lesnické techniky a
technologií
Rekonstrukce a představba veřejných budov

MMR - PORV

2019

Investiční úvěry Lesnictví

Traktorový nosič kontejnerů Portýr 7
s hydraulickou rukou Hyva – Crane HB 31 E2 CE
včetně klanicového kontejneru

Odpady a ekologická výchova 2019

Předcházení vzniku odpadů v Dolním Sokolovci

Rozvoj infrastruktury komunitních center v
sociálně vyloučených lokalitách

Komunitní centrum

Zásady pro poskytování dotací na novou drobnou
Nová drobná lesní technika
lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina
Venkovské prodejny 2017
DT Podpora obnovy místních komunikací

Zajištění provozu prodejny v obci Jeřišno
Oprava místní komunikace v obci Chuchel

IROP - Zvyšování bezpečnosti dopravy

Chodník v obci Jeřišno

Venkovské prodejny 2018
SZIF - Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin
Venkovské prodejny 2019

Zajištění provozu prodejny v obci Jeřišno

Bezpečná silnice 2017
Venkovské prodejny 2017
Odpady 2017
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
2018
Infrastruktura ICT 2018
Venkovské prodejny 2018

Výstavba čekárny na zastávce Jitkov, rozc.
Podpora provozu prodejny v Jitkově
Zkvalitnění třídění odpadů v obci Jitkov

Rekonstrukce a představba veřejných budov

FV
FV

Venkovské prodejny 2019
Infrastruktura ICT 2019

MK

Podpora regionálních kulturních tradic

KV

Klokočov
2018
2019

Kraborovice

FV
FV
FV
FV
FV

Rekonstrukce obecního úřadu
TJ Sokol Bezděkov z.s.

MV - GŘ HZS ČR
Dopravní automobil do vybavení JPO
KV

2017

Pořízení techniky (naviják)

MŮJ KLUB 2020

MV - GŘ HZS ČR Pořízení nového dopravního automobilu

Jitkov

název projektu

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na oslavy obcí
Informační a komunikační technologie 2017
Venkovské prodejny 2017
Venkovské prodejny 2018
Venkovské prodejny 2019
Jednorázové akce 2019

x
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Oplocenky
Zajištění provozu prodejny v obci Jeřišno

Nákup elektrocentrály pro JPO - Jitkov
Rozvoj ICT v obci Jitkov
Podpora provozu prodejny v Jitkově
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního
automobilu Jitkov
Výměna střešní krytiny a garážových vrat na
hasičské zbrojnici
Podpora provozu prodejny v Jitkově
Rozvoj ICT v obci Jitkov
Oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o obci
a kniha Historie obce Jitkov
Nákup dopravního automobilu do vybavení JPO
obce

Oslavy obce k příležitosti udělení praporu a znaku
Nové webové stránky obce Klokočov
Zajištění provozu prodejny v obci Klokočov
Zajištění provozu prodejny v obci Klokočov
Zajištění provozu prodejny v obci Klokočov
Den bezpečnosti a zdraví

2017

MMR
Nadace ČEZ

Krucemburk

Oranžové hřiště 2017

Víceúčelové hřiště v Krucemburku, k.ú.
Krucemburk, parc. č. 734/1
Víceúčelové hřiště v Krucemburku

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Stavební úpravy hřbitovní zdi

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury

Parkoviště pro zdravotní středisko

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

2018
MMR
2019
MMR PORV

FV
2017

Lány

MZE

Zásady pro poskytování dotací na novou drobnou
Nová drobná lesní technika
lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina
Dotace na údržbu a obnovu kulturních a
venkovských prvků

Vytvoření místa pasivního odpočinku v obci Lány

2018
2019
2017

MMR
FV

2018

Libice nad Doubravou

MAS Podhůří
Železných hor
SFŽP - Národní
program ŽP
FV
FV
MMR PORV

2019

FV
FV
FV

2017

2018

Maleč
2019

Nejepín

SZIF -PRV

Pořízení školkovacího stroje

Výzva č. 16/2017

Přírodní učebna při ZŠ Libice nad Doubravou

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO III, Libice n. D.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelného
odpadu pro Libici nad Doubravou
Oprava místní komunikace Kladruby

Odpady a ekologická výchova 2019

Podpora obnovy místních komunikací
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
Nákup elektrocentrály pro JPO - Libice n. D.
2019
Program obnovy venkova Vysočiny 2019
Výměna oken a dveří v budově č.p. 47
Modernizace čekárny na rozcestí 0.3 v Libici nad
Bezpečná silnice 2019
Doubravou

MAS Podhůří Železných hor – IROP – Posilování
složek IZS a hasičů
FV
Infrastruktura ICT 2018
SZIF
Program rozvoje venkova
Pořízení nebo rekonstrukce cisternové
MV - GŘ HZS ČR
automobilové stříkačky
Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019
FV
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
FV
2019
Pořízení nebo rekonstrukce cisternové
MV - GŘ HZS ČR
automobilové stříkačky
IROP

Pořízení dopravního automobilu pro obec Maleč
Rozvoj ICT v obci Maleč 3
Pořízení lesní techniky pro obec Maleč
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky Maleč
JPO III, Maleč
Nákup elektrocentrály pro JPO - Maleč
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky Maleč

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na oslavy obcí

Sraz rodáků

Infrastruktura základních škol (SVL)

Vestavba odborných učeben do půdního prostoru
včetně zajištění bezbariérového přístupu

IROP - Zvyšování bezpečnosti dopravy II.

Chodník na Chotěboř

FV

Infrastruktura ICT 2019

SFDI

Zvyšování bezpečnosti

Rozvoj ICT v obci Oudoleň 4
Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél silnice
III/3509

2018

KV

2017

IROP

2018

MAS Podhůří
Železných hor

Nová Ves u Chotěboře

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Nové hřiště v Libici nad Doubravou
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
Nákup elektrocentrály pro JPO - Libice n. D.
2018

2019
2017
2018

Oudoleň
2019

Podmoklany

2017

FV

Venkovské prodejny 2017

Zajištění provozu prodejny v obci Podmoklany

2018

FV

Venkovské prodejny 2018

Zajištění provozu prodejny v obci Podmoklany

2019

FV

Venkovské prodejny 2019

Zajištění provozu prodejny v obci Podmoklany

FV

Infrastruktura ICT 2018

Rozvoj ICT v obci Rušínov
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního
automobilu Rušinov
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního
automobilu Rušinov

2017

Rušinov

Slavětín

2018

MV - GŘ HZS ČR

Pořízení nového dopravního automobilu

2019

MV - GŘ HZS ČR

Pořízení nového dopravního automobilu

2017

SFŽP - Národní
program ŽP

Národní program Životní prostředí
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Posílení vodního zdroje pro obec Slavětín

2017

FV
FV

2018

FV
MV - GŘ HZS ČR

Slavíkov
2019

FV

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO V s CAS, Slavíkov

FV
FV

Informační a komunikační technologie 2019
Venkovské prodejny 2019

Moderní webové stránky obce Slavíkov
Zajištění provozu prodejny v obci Slavíkov
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního
automobilu Slavíkov

MV - GŘ HZS ČR

2017

Venkovské prodejny 2017
Zajištění provozu prodejny v obci Slavíkov
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
Nákup elektrocentrály pro JPO - Slavíkov
2018
Venkovské prodejny 2018
Zajištění provozu prodejny v obci Slavíkov
Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního
Pořízení nového dopravního automobilu
automobilu Slavíkov

KV

Sloupno

Pořízení nového dopravního automobilu

Zásady pro poskytování dotací na novou drobnou
Nová drobná lesní technika
lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina

2018
2019
2017

Sobíňov

2018

Nadace ČEZ

Oranžové hřiště 2018

Výstavba workout street hřiště s fitness prvky

2019

MMR - PORV

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

2017
KV
2018
FV

Uhelná Příbram

FV
2019

FV
MZe

2017
2018

Vepříkov
2019

Vilémov

FV
MAS Královská
stezka
FV
MMR - PORV
FV
FV
FV

2017

MMR - PORV

2018

FV

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
Oslavy 666. výročí od první zmínky o obci
poskytování dotací na oslavy obcí
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
Nákup elektrocentrály pro JPO - Petrovice
2018
Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO III, Uhelná Příbram

Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí
Nákup elektrocentrály pro JPO - Petrovice
2019
Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích
v lesích
Venkovské prodejny 2017

Podpora provozu prodejny ve Vepříkově

IROP - Komunitní centra

Komunitní centrum Vepříkov

Venkovské prodejny 2018
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Venkovské prodejny 2019
Infrastruktura ICT 2019
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II

Podpora provozu prodejny ve Vepříkově
Vytápění objektu kulturního domu
Podpora provozu prodejny ve Vepříkově
Podzemní optická síť Vepříkov
Oplocenky Vepříkov

Podpora obnovy místních komunikací
Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
2018

Oprava místní komunikace Klášter
Vodovod Spytice

2019

Víska

X
2017

2018

Ždírec nad Doubravou

MAS Havlíčkův
kraj
MAS Havlíčkův
kraj
MAS Havlíčkův
kraj

žádosti pro ostatní
subjekty

IROP - Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti
udržitelných forem dopravy
IROP - Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti
udržitelných forem dopravy

Elektromobil pro pečovatelskou službu ve Ždírci n.
D.
Stezka podél komunikace II/345, ulice Chotěbořská
Kohoutov přechod pro chodce na sil. I/34

MV - GŘ HZS ČR

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky

Dotace pro JSDH obcí - pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky Ždírec n. D.

MAS Havlíčkův
kraj

OPŽP -Výsadba dřevin

Alej nad obcí Horní Studenec

SFŽP

Operační program Životní prostředí - výzva č. 104

Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému
nakládání s odpady

OPZ

Výzva pro územní samosprávní celky (obce, kraje, Tvorba strategických dokumentů pro
a sdružení a asociace ÚSC)
členské obce Svazku obcí Podoubraví

2016

IROP

Infrastruktura středích škol a vyšších odborných
škol (SVL)

Vybavení centra moderních technologií

2018

OPPIK

Úspory energie IV.

Stavební úpravy objektu vedoucí k úspoře konečné
spotřeby energie

2019

MAS Podhůří
Železných hor

IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Počítačová učebna SOUT

2019

SVOP

IROP - Podpora sociálních služeb

2019
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO OBCE 2017 - 2019
obec
Bezděkov
Borek
Čečkovice
Dolní Sokolovec
Havlíčkova Borová
Heřmanice
Chotěboř

rok
2019

název projektu
Rekonstrukce obecního úřadu v Bezděkově

x
x
x
x
x
x

Jeřišno

2018

Chodník v obci Jeřišno

Jitkov

2019

Pořízení dopravního automobilu

Klokočov
Kraborovice
Krucemburk
Lány

Libice nad Doubravou

Maleč

x
x
x
2018

2018

Venkovní přístřešek pro pasivní odpočinek v obci Lány
Pořízení školkovacího stroje
Vybudování přírodní učebny ZŠ Libice nad Doubravou

2019

Oprava místní komunikace Kladruby

2017

Pořízení DA pro JSDH obce Maleč
Vestavba odborných učeben ZŠ Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře

2018

PC a interaktivní tabule
Vnitřní konektivita

2019

Chodník na Chotěboř

Oudoleň

2019

Veřejné osvětlení Oudoleň

Podmoklany

2019

Přístavba objektu č.p. 110 v Podmoklanech

Rušinov

x

Slavětín

2019

Slavíkov
Sloupno

x

Sobíňov

2019

Uhelná Příbram

III/3507, chodník podél komunikace, Slavětín

x
Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína

x

Vepříkov

2019

Vytápění objektu kulturního domu Vepříkov

Vilémov

2017

Vodovod Spytice

Víska

x
Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou službu

Ždírec nad Doubravou

2019

Alej nad obcí Horní Studenec
I/34 chodník - rekonstrukce, Kohoutov
Stezka podél komunikace II/345, ulice Chotěbořská, Ždírec nad Doubravou
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Veřejné zakázky pro soukromé subjekty 2017 - 2019
Vladislav Houfek

2018

Stavební úpravy objektu vedoucí k úspoře
konečné spotřeby energie

Ladislav Škaryd - Dřevokov

2019

Tandemový kloubový válec

Sologis s. r. o.

2019

Teplovzdušný kotel
Vybavení truhlářské dílny – odsávač, kolíkovačka a kompresor
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