
   

 

Svazek obcí Podoubraví poskytl MUDr. Mgr. Sylvii Špitálníkové, Ph.D. finanční dar ve výši 550 058 Kč pro její 

endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři. Symbolický šek paní doktorce předal předseda 

svazku Václav Venhauer, na Valné hromadě Svazku obcí Podoubraví, která se uskutečnila 28. března 2019 

v sále nad obecním úřadem v Malči. Finanční částka bude použita na zakoupení moderního ultrazvukového 

přístroje a pokryje polovinu nákladů. 

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. Město Chotěboř přispělo největší 

částkou 250 000 Kč. 

„Jednalo se o společný 

postup obcí a celou akci administrativně zajištoval Svazek obcí 

Podoubraví prostřednictvím své kanceláře Centra společných 

služeb, která tady již tři roky pro obce funguje. Od samého počátku 

Svazek obcí Podoubraví vyvinul snahu zajistit pro občany 

dostupnost tohoto oboru, aby občanům odpadlo dojíždění do 

ordinace v Havlíčkově Brodě. Ordinace endokrinologie a 

diabetologie se v chotěbořském M-centru otevřela v březnu 2017,“ 

uvedl předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer.  

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit všem obcím velké poděkování.  
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Zdroj: Veřejná správa č. 4/2019  
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Zástupci KSÚS Vysočiny debatovali se starosty o stavu silnic  
 

Pozvání přijali a na Valnou hromadu Svazku obcí Podoubraví, která se konala 28. 3. 2019 v Malči, přijeli 

debatovat se starosty zástupci KSÚSV v následujícím složení: ředitel KSÚSV Ing. Jan Míka, MBA, vedoucí 

výrobního oddělení Havlíčkův Brod Oldřich Dušátko, vedoucí cestmistrovství Chotěboř Ing. Pavel Viktora a 

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Ing. Veronika Matějíčková. Starostky a starostové měli možnost 

zeptat se na plány, které se týkají letní údržby a plánovaných oprav jednotlivých úseků silnic v katastrech obcí 

na území ORP Chotěboř.  

Seminář k problematice rozvoje venkova ve Vepříkově 
 

Předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer a tajemnice Ing. Dita Benáková se v pátek 5. 4. 2019 

zúčastnili semináře, který byl věnován problematice obnovy a rozvoje venkova a možnostem jejího 

financování. Seminář zahájil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pan Mgr. Pavel Pacal, poté dostal slovo 

pan starosta z Vepříkova Petr Bárta, který stručně představil obec Vepříkov a ukázal přítomným velmi 

pěknou videoprezentaci o obci.   

Součástí semináře byly také informace vedoucího Oddělení regionálního rozvoje KÚ Kraje Vysočina pana 

Ing. Petra Holého o obdobné soutěži, která poprvé proběhla v roce 2018 v Evropském regionu Dunaj Vltava 

pod vedením předsedajícího Kraje Vysočina. Přítomní mohli také shlédnout videomedailonek o vítězné obci 

Langau. Následovala prezentace zástupců MAS Královská stezka o.p.s. o činnosti a programech, v rámci 

kterých je možné žádat o dotace., Luděk Hrůza z Oddělení strategického plánování KÚ Kraje Vysočina 

představil základní pravidla krajského a celostátního kola soutěže Vesnice roku. O své zkušenosti se 

soutěží Vesnice roku se podělila také tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR PaedDr. Věra Libichová, 

své vystoupení odprezentovaly také zástupkyně Krajské knihovny Vysočiny o tom, jak by měla vypadat 

obecní knihovna.  

V závěru oficiální části měli přítomní možnost shlédnout prezentaci paní starostky Pavly Chadimové o 

vítězné obci celostátního kola soutěže Vesnice roku 2017 a také postřehy členů komise této soutěže v Kraji 

Vysočina, ve které je také předseda našeho Svazku obcí Podoubraví pan Václav Venhauer.  

Cílem tohoto projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných 
služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí, které jsou sdruženy do DSO.  
 
Pro zájemce pan starosta obce Vepříkov Petr Bárta uspořádal prohlídku celé vesnice. 

Společné setkání zástupců dobrovolných svazků obcí 
 

Dne 5. 3. 2019 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnilo společné setkání zástupců dobrovolných 

svazků obcí (DSO). Setkání se účastnil i předseda našeho svazku Václav Venhauer a Gabriela Čapková, 

zaměstnanec CSS. Setkání se uskutečnilo pod záštitou Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast 

regionálního rozvoje ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Hlavním tématem setkání bylo představení 

dosavadních zkušeností a dobré praxe z fungování Center společných služeb (CSS), která pracují pro DSO v 

rámci pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“. Jednotlivá DSO probírala např. princip fungování CSS, poskytované služby a servis starostům, 

zastupitelstvům, neziskovým organizacím, občanům, další financování a přínosy poskytovaného 

profesionálního zázemí. 
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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). Vzhledem k výši minimálních způsobilých výdajů projektu nebylo reálné, 

aby si malé obce podaly žádost samostatně. 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, biologický rozložitelný odpad, textil, oleje a tuky, kovy a tyto nádoby budou distribuovány do 

jednotlivých členských obcí svazku dle předem stanovených požadavků jednotlivých 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. Díky realizaci tohoto projektu se předpokládá pozitivní odraz 

v postupném snižování produkce směsného komunálního odpadu, který se vyváží a ukládá na skládku a 

podstatné zvýšení míry separace využitelného/recyklovatelného odpadu. 

Celkové výdaje projektu jsou 1 466 279 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje 1 452 901 Kč a nezpůsobilé 

výdaje 13 378 Kč. Žádaná dotace (85 % z celkových způsobilých nákladů) 1 234 966,03 Kč, vlastní podíl 

žadatele (15 % z celkových způsobilých nákladů) 217 935,18.  Realizace projektu proběhne v roce 2019. 
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Z činnosti CSS 

Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům: 

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019 (žadatelé 
Libice n. D., Maleč, Slavíkov, Uhelná Příbram)  
Grantové programy FV – podpora a rozvoj akceschopnosti 
jednotek požární ochrany 
 
Odpady a ekologická výchova 2019 (žadatelé Dolní 
Sokolovec, Libice n. D.)  
Grantové programy FV – podpora předcházení vzniku odpadů 
 
Oplocenky (žadatel Jeřišno) 
SZIF, Výzva č. 4: MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. - Investice 
do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 
Pořízení techniky (žadatel Bezděkov) 
SZIF, Výzva č. 4: MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. – Pořízení 
moderní lesnické techniky a technologií 
 
Rekonstrukce obecního úřadu (žadatel Bezděkov) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov 
 
Výměna střešní krytiny a garážových vrat na hasičské 
zbrojnici (žadatel Jitkov) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov 
 
Oprava místní komunikace Kladruby (žadatel Libice n. D.) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy 
místních komunikací 
 
Stavební úpravy hřbitovní zdi (žadatel Krucemburk) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova – Obnova drobných 
sakrálních staveb a hřbitovů 
 
Parkoviště pro zdravotní středisko (žadatel Krucemburk) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy 
staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště (žadatel Sobíňov) 
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury 
 
Vytápění objektu kulturního domu (žadatel Vepříkov) 
MMR, Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
 

Byly připraveny veřejné zakázky pro: 

Sobíňov – Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína 
Nová Ves u Chotěboře – Chodník na Chotěboř 
Slavětín – III/3507, chodník podél komunikace, Slavětín 
Ždírec n. D. – Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou službu  
Ždírec n. D. - Stezka podél komunikace II/345, ul. Chotěbořská 
 

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  

 

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 


