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Finanční dar ve výši 295 458 Kč na opravu rentgenového zařízení
Svazek obcí Podoubraví poskytl finanční dar ve výši 295 458 Kč na opravu
rentgenového zařízení MUDr. Jance Zvancigerové pro RTG pracoviště
v Chotěboři. Předání symbolického dárkového šeku se uskutečnilo v rámci
zasedání valné hromady svazku a 9. setkání starostů dne 23. 6. 2020 v
zasedací místnosti úřadu městyse Uhelná Příbram.
Jednalo se o mimořádnou situaci, kdy došlo k závažné závadě na zařízení, které
si vyžadovalo finančně náročnou opravu a hlavně vyřešení v co nejkratší možné
době, protože pacienti i lékaři všech odborností byli nespokojeni a překvapeni,
že najednou nemají k dispozici rentgen – základní vyšetření. Díky daru mohl
rentgen v Chotěboři zůstat. Je to jediné zařízení, které na Chotěbořsku je. Kdyby
nebylo, museli by lidé jezdit do Havlíčkova Brodu. Tento krok byl prospěšný pro
celé naše území.
Oprava rentgenu vyšla na 600 tisíc a polovinu této částky jí přispěli obce svazku
obcí Podoubraví - 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, Víska a Ždírec nad Doubravou a třech nedalekých obcí Jilem,
Sedletín a Čachotín. Členská obec Vilémov na opravu rentgenu
nepřispěla. Částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel. Město
Chotěboř přispělo největší částkou 124 875 Kč.
Jednalo se o společný postup obcí a celou akci administrativně
zajištoval Svazek obcí Podoubraví prostřednictvím své kanceláře Centra
společných služeb. Od samého počátku Svazek obcí Podoubraví vyvinul
snahu zajistit pro občany dostupnost tohoto zařízení. Touto cestou
bychom chtěli vyjádřit všem obcím velké poděkování.
Jedná se již o druhý příspěvek, který Svazek obcí Podoubraví poskytl na
lékařskou péči. Loni svazek poskytl 550 058 Kč na nákup
ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou
ambulanci MUDr. Sylvie Špitálníkové.

„Zlatá jeřabina“ za rok 2019 putovala do Libice nad Doubravou
Ve středu 3. června 2020 proběhlo v základní škole v Libici nad Doubravou slavnostní předávání ocenění Kraje
Vysočina „Zlatá jeřabina“ za rok 2019. Divadelní představení Tři oříšky pro Popelku, nastudované žáky I. stupně
malotřídní ZŠ v Libici nad Doubravou, získalo s počtem 497 hlasů titul Zlatá jeřabina pro kulturní regionální aktivitu.
Plaketu se šekem na 30 tisíc korun za první místo v hlasování veřejnosti za kulturní aktivitu převzala Jana Mrvová,
ředitelka základní a mateřské školy v Libici nad Doubravou. Cenu postupně předali náměstkyně hejtmana Jana
Fischerová a zástupci Kraje Vysočina. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na jeho úspěšné realizaci", uvedl při
té příležitosti starosta městyse Libice nad Doubravou Václav Venhauer.
Divadelní pohádka Tři oříšky pro Popelku je v pořadí už třetím divadelním představením nastudovaným žáky malotřídní
školy v Libici nad Doubravou. Několikaměsíční nácvik představení zúročily děti v nádherném vystoupení, ke kterému jim
diváci tleskali v rámci několika repríz v chotěbořském kině. Pohádku úspěšně odehrály i před kamarády ze sousedních
škol a u diváků měla velký úspěch.

Victoria cup - O pohár Svazku obcí Podoubraví se vydařil
V sobotu 4. července 2020 se na travnatém hřišti v Jeřišně uskutečnil 25.
ročník turnaje v malé kopané pod názvem Viktoria cup - O pohár Svazku
obcí Podoubraví. Účastníky turnaje od časného rána vítala sluncem
zalitá obloha s příkladně nachystaným sportovním areálem a
vyznačenými hřišti o rozměrech 40 x 20 m. Přibližně polovina družstev
byla na turnaji nováčky a do Jeřišna přijela z Hradce Králové, Humpolce,
Třeště, Vlašimi a širokého okolí. Byla mile překvapena zázemím,
organizací a se zájmem si prohlédla informační panely obcí Podoubraví.
Dvacet pět týmů bylo rozděleno po 5 mužstvech. Do vyřazovacích bojů
postoupila dvě nejlepší družstva z každé skupiny a 2 nejlepší týmy
z třetích míst. V základních kolech bylo sehráno 50 utkání, a to třicáté
bylo již třináctisté v historii Viktoria cupu. Bodláci ze Ždírce n/D v něm
porazili SK Vilémov. Turnajový pavouk přivedl do finále „Pijeme furt!“
z Čáslavska a okolí a Falkonu Jihlava. Ani prodloužení nerozhodlo o
vítězi a tak jej musely určit pokutové kopy. V nich byli úspěšnější fotbalisté „Pijeme furt!“ a podařilo se jim obhájit loňský
triumf. Souboj o třetí místo skončil také remízou a v následném penaltovém rozstřelu Sparta Youngś z Hradce Králové
uspěla nad chotěbořskou „Z nouze cnost“. Nejlepším brankářem byl vyhlášen J. Strnad ze Sparty Youngś a nejlepším
hráčem L. Mrázek z týmu vítězů.
„Na závěr bychom chtěli poděkovat rozhodčím (pánové J. Beránek, P. Kolbaba, D. Lovětínský, J. Muzikář a M. Vican),
kteří celý turnaj zvládli bez vážnějšího problému. Poděkování patří i hráčům za ukázněnost i hru v duchu far play a
sponzorům, kteří náš turnaj podpořili - Svazku obcí Podoubraví, Obci Jeřišno, Pivovaru Chotěboř, Hospodě U
Doubravky. Hlavně však děkujeme všem členům a příznivcům, kteří se podíleli na zajištění občerstvení pro hráče a
fanoušky, přípravě i následného úklidu sportovního areálu a v neposlední řadě také organizaci vlastního turnaje. Odvedli
opravdu kvalitní práci a zaslouží si naše velké uznání. I díky nim se turnaj vydařil“, uvedla starostka Dagmar Vaňková.
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Svazek obcí Podoubraví - předcházení vzniku odpadů
Další společný projekt, který Svazek obcí Podoubraví v současné době realizuje, je podání společné
žádosti o dotaci na pořízení 1051 ks kompostérů o objemu 650—200 l, které budou určeny občanům/
domácnostem spádové oblasti svazku a dvou menších štěpkovačů.
Do projektu je zapojeno 14 členských obcí a záměrem je předcházení vzniku odpadů pomocí
domovního kompostování. Je předpoklad, že se v kompostérech a pomocí štěpkovačů zpracuje
724,83 t biologicky rozložitelné složky za rok.
Celkové náklady na projekt činí 4 685 500 Kč bez DPH, 5 669 455 Kč s DPH.
Dotace dosahuje 85 % celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu proběhne v roce 2021.

Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady
Projekt, který vznikl na základě iniciativy vedení Svazku obcí Podoubraví a zapojilo se do něho 16 členských obcí, které
se rozhodly pro společnou žádost o dotaci na pořízení nádob na třídění odpadů je u konce. V současné době jsou již
nádoby rozmístěné na sběrných stanovištích v jednotlivých obcích a je zajištěn svoz u svozové firmy.
Záměrem bylo zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, prostřednictvím pořízení nádob o
objemu 120 až 2500 l. V rámci projektu byly pořízeny nádoby na plasty, papír, sklo, biologický rozložitelný odpad, textil,
oleje a tuky, kovy. Těmito nádobami byla vybavena nová a vhodně doplněna stávající sběrná hnízda, kde byla kapacita
vzhledem k jednotlivým komoditám nedostačující. Také byly pořízeny tři velkoobjemové kontejnery (objem 5,92 a 10 m3)
na objemný odpad.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Celkové výdaje projektu:

1 466 279 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

1 452 901 Kč

Nezpůsobilé výdaje:
Dotace EU (85 %):

13 378 Kč
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

Řídící orgán:

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:

Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:

Svazek obcí Podoubraví
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Oudoleňská alej se v anketě Alej roku 2019 stala regionální vítězkou - vítěznou
alejí Kraje Vysočina
V celkovém pořadí se umístila na 22. místě z 96 alejí z celé republiky.
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 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.

Petr Kubát, starosta Jitkova, vydal už svoji druhou knihu o historii obce
Křtu se již druhá historická kniha o Jitkově dočkala počátkem února. Pan Kubát se snažil podívat na
historii rodné obce trochu vážně i nevážně. Stránky jsou směsicí faktů, pověstí, vyprávění, vzpomínek
a tradovaných příběhů, doplněných o pozadí obecných historických událostí.
Při psaní využil i dobové fotografie, dokumenty a mnoho archivního materiálu. Kniha Historie Jitkova
navazuje na výstavu 730. výročí založení obce. S tvorbou knihy pomohli starostovi například Jiří Bořil,
kronikář, Pavel Rous z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Jaroslav Novotný, který se bohužel
nedožil ani výstavy. Milan Týma odborník na pátrání po panských rodech na jitkovské tvrzi. Kniha má
víc než dvě stovky stran, je doplněná historickými fotografiemi a dokumenty. Knihu si můžete koupit za 490 Kč na
obecním úřadě v Jitkově.

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2020
Letošním pořadatelem 12. ročníku Podoubravského víceboje bude obec Vepříkov.
Termín: sobota 5. září 2020 od 13.00 hodin.
Pro zúčastněné bude připraven bohatý sportovně kulturní program.
Na toto tradiční klání srdečně zveme jménem pořadatelské obce všechny zástupce členských obcí.
Přijďte utužit přátelské vztahy!
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Činnost CSS
Svazek obcí Podoubraví se aktivně zapojil do pomoci občanům v souvislosti se šířením nemoci Covid-19. Chtěli
jsme, aby i v tomto období bylo naše centrum a naše služby pro starosty oporou. Proto jsme se spojili s Fokusem
Vysočina (středisko Chotěboř) a dohodli jsme se na spolupráci, kdy sociální pracovnice a pracovnice v sociálních
službách pro naše občany ušily celkem 2889 bavlněných roušek!
Pro několik obcí jsme hromadně objednali 1000 l desinfekčního prostředku Anti-COVID u firmy Ethanol Energy, a.s.
Dezinfekce byla uložena ve Ždírci nad Doubravou, kde si ji jednotliví starostové vyzvedli a poté již sami organizovali
distribuci pro své občany tak, jak jim to vyhovovalo.
Dále ve spolupráci s městem Chotěboř jsme obcím nabídli dodání plastových celoobličejových krytů, tištěných na 3D
tiskárně od místních tiskařů a od VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, které byly prioritně určené pro rizikové skupiny
občanů v obci - např. zdravotníky, sociální pracovníky.
Činnost svazku se v době epidemie soustředila na podávání aktuálních informací týkajících se obcí a pokračovalo i
v dosavadní činnosti - poskytování informací o vyhlášených dotačních výzvách, administrace projektů, pomoc při
výběrových řízení, zajištění agendy GDPR i pomoc starostům dle jejich konkrétních požadavků.
V této nelehké době se jasně ukázal smysl a potřebnost spolupráce obcí formou DSO.

Poděkování Fokusu Vysočina, z. ú., středisko Chotěboř
Chceme tímto z celého srdce poděkovat za pomoc, kterou našim obcím poskytl Fokus Vysočina formou našitých
roušek. Musíme s potěšením konstatovat, že pro naše občany ušily celkem 2889 roušek a to je úctyhodné číslo!!!
Do šití roušek, kterých bylo všude nedostatek, se pustily sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách, které
za normálních okolností pracují s klienty s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři, sociálně
terapeutické dílně či osobní asistenci.
Moc si Vaší pomoci vážíme a ještě jednou upřímně děkujeme!
Denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu musel Fokus Vysočina kvůli nařízení Vlády ČR v polovině března zavřít.
A následovala další nařízení vlády, jedno z nich i povinnost nošení roušek. Ušily roušky pro pracovníky, klienty a jejich
rodiny. Poté se rozhodly s nabídkou šití roušek pro občany oslovit všechny obce, jejichž občané využívají některou z
jejich služeb. Každoročně tyto obce oslovují za účelem spolufinancování jejich služeb, některé z těchto obcí jim na
služby každoročně přispívají. Se stejným nápadem je kontaktoval i náš svazek, který oslovil další obce z regionu
Chotěboř. Zájem byl velký, věříme, že občanům roušky v neočekávané situaci posloužily.
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Zasedání valné hromady SVOP a 9. setkání starostů k projetu CSS
Dne 23. 6. 2020 se starostové členských obcí a zaměstnanci našeho svazku sešli v zasedací místnosti úřadu městyse
Uhelná Příbram, kde proběhlo 1. jednání valné hromady v letošním roce a 9. setkání starostů k projektu Centra
společných služeb. Program jednání byl opět nabitý.
Předseda svazku Václav Venhauer, za účasti starostů členských obcí, předal paní doktorce Zvancigerové symbolický šek
ve výši 290 000 Kč na opravu rentgenového přístroje v Chotěboři. Jednalo se o společný postup obcí svazku a částka
byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi jednotlivé obce.
Setkání se účastnil i zástupce firmy JRK Česká republika s.r.o, pan
Jakub Uhrecký, který nám představil systém modernizovaného
odpadového hospodářství, který spočívá ve změně způsobu vedení
svozové evidence. Instalované čipy nebo QR kódy by sloužily ke
zpřesnění evidence svezených nádob.
Starostové projednávali organizaci Podoubravského víceboje,
schvalovali závěrečný účet i účetní závěrku za rok 2019, schválili
podání společné žádosti o dotaci k projektu na pořízení kompostérů a
štěpkovačů z výzvy OPŽP č. 122 a dále převod majetku z dotačního
projektu na varovný a informační systém ROR2, kterému již vypršela
záruční lhůta i udržitelnost.
Paní Benáková zhodnotila činnost CSS od počátku roku. Informovala
představitele obcí o aktivitách uskutečněných v tomto období,
prezentovala přehled podaných žádostí o dotace, přehled veřejných zakázek a společné projekty. Dále informovala
přítomné o projektech, které připravuje SMO ČR a o aktuálním prodloužení projektu CSS.
Jednání probíhalo v krásných prostorách obce Uhelná Příbram. Děkujeme především panu starostovi Václavu Jarolímovi
a zaměstnancům městyse za zajištění pěkných jednacích prostor i bohatého občerstvení. Příští jednání valné hromady
se bude konat v září. Těšíme se opět na setkání.

Přinášíme vám tip na turistickou hru pro děti „VÝLET DO MINULOSTI“
Hru pro vás připravili pracovníci Junioru DDM-SVČ Chotěboř ve spolupráci s MAS Podhůří Železných hor.
Popis hry:
Na trase „Výletu do minulosti“ najdete 10 stanovišť. Na stanovišti je jednoduchý úkol a návod na hledání indicie.
Indicie jsou dvojího typu – žluté pro mladší děti (3 - 8 let), bílé pro starší děti (9 – 15 let).
Hra probíhá od 8. května 2020 do 31. srpna 2020.
Více najdete na webu www.ddmchotebor.cz

V Chotěboři funguje od července Přeprava seniorů
Od 1. července funguje na území města a jeho místních částí služba Přeprava seniorů. Je určena pro občany starší 70 let a
držitele průkazů ZTP, TP, ZTP/P, kteří za každou jízdu zaplatí 20 Kč, zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Tuto službu
mohou občané využívat k dopravě k lékaři, na nákup, do lékárny, na úřad a podobně. Doprovod jedné osoby je zdarma.
Každý může službu využít až osmkrát za měsíc. K tomu, abyste mohli službu využívat, je třeba návštěva na městském
úřadě, kde Vám na Odboru sociálních věcí vystaví kartičku uživatele této služby. Tou se prokážete při každé jízdě. Tato
kartička bude nepřenosná, může ji užívat jen ten, na jehož jméno byla vystavena. Je nutno přinést pasovou fotografii a
občanský průkaz, případně také průkaz ZTP, TP, ZTP/P, pokud jím disponujete.
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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
Odborný pracovník CSS
Gabriela Čapková
Soňa Zvolánková, DiS.
tel: 569 641 173
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Mgr. Martina Hospodková
tel: 777 042 421
gdpr@podoubravi.cz

Z činnosti CSS
A jedeme dál! 2. prodloužení projektu CSS
Od 1. dubna 2020 pokračujeme v 2. prodloužení projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ známý
hlavně jako Centra společných služeb (CSS). Projekt bude ukončen
31. 12. 2020. SMO ČR začalo o tomto prodloužení vyjednávat s řídícím
orgánem, tedy MPSV ČR, na základě požadavků partnerů z území
v druhé polovině roku 2019. Prodloužení projektu je směřováno do
oblastí běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO a ověření
aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a
veřejnoprávní smlouvy. Financován je pracovní úvazek do kumulované
výše 1,0 úvazku, o který se budou dělit dvě pracovnice Gabriela
Čapková a Soňa Zvolánková.

Projekt SVOP zmíněn v publikaci „Příklady
dobré praxe ve spolupráci dobrovolných
svazku obcí“
Svaz měst a obcí ČR vydal v rámci projektu CSS publikaci „Příklady
dobré praxe ve spolupráci dobrovolných svazků obcí“, ve které je
zmíněn společný projekt členských obcí Svazku obcí Podoubraví s
názvem „Finanční příspěvek obcí na nákup ultrazvukového
zařízení pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci
v Chotěboři“. Svazek obcí Podoubraví ve spolupráci s MUDr. Sylvií
Špitálníkovou vyvinul snahu zajistit pro občany Podoubraví dostupnost
oboru endokrinologie a diabetologie v Chotěboři, aby občanům odpadlo
dojíždění do ordinace v Havlíčkově Brodě. Současně byl i nastaven
systém pro případné obdobné budoucí postupy v budoucnu.
Příklady v publikaci obsažené byly realizovány a sesbírány v rámci
„Projektu administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Hlavními hrdiny příkladů jsou zejména Centra společných služeb, která
vznikla právě díky tomuto projektu. CSS pomáhala celou dobu
fungování projektu obcím hned v několika různých oblastech: zadávání
veřejných zakázek, nakupování, hospodaření, investice či jiné
vynakládání s veřejnými prostředky, u kterých byl sledován vyšší cíl, a
tím je prospěšnost pro společnost a to jak z hlediska obcí, tak
dobrovolných svazků a potažmo státu.
Nejdůležitějším přínosem CSS však je, že přiměla obce spolu
vzájemně spolupracovat a sdílet znalosti a zkušenosti, případně
prohloubila již existující meziobecní spolupráci.
Publikace je dostupná na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR:
www.smocr.cz
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Z činnosti CSS
V období od 1.1. - 30. 6. 2020 byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:
Název obce
Bezděkov

Žádost

Název programu

Název žádosti

Částka celková

Výše dotace

Vlastní zdroje

499 701 Kč

399 760 Kč

99 941 Kč

4 903 113 Kč

800 000 Kč

4 103 113 Kč

Podpora provozu prodejny v Jeřišně

71 430 Kč

50 000 Kč

21 430 Kč

Ošetření lip v obci Jeřišno

74 657 Kč

74 657 Kč

0 Kč

1 546 254 Kč

1 082 378 Kč

463 876 Kč

71 430 Kč

50 000 Kč

21 430 Kč

státní MAS výzva č. 5

Program obnovy Venkova

Vybavení OÚ a knihovny

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Technická infrastruktura

10 TI Jeřišno

Fond Vysočiny

Venkovské prodejny

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR.

Programu péče o krajinu v roce 2020 - - Podprogram pro
zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Borek
Čečkovíce
Dolní Sokolovec
Havlíčkova Borová
Heřmanice
Chotěboř
Jeřišno

kraj

státní
Jitkov

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku

Rekonstrukce sportoviště - obec Jitkov

Fond Vysočiny

Venkovské prodejny

Podpora provozu prodejny v Jitkově

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR.

Programu péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení
Výsadba stromů v Jitkově
dochovaného přírodního a krajinného prostředí

92 928 Kč

92 928 Kč

0 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Sportoviště 2020

Vybavení sportoviště v Jitkově

45 920 Kč

18 368 Kč

27 552 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Venkovské prodejny

Zajištění provozu prodejny v obci
Klokočov

30 000 Kč

21 000 Kč

9 000 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Projektová příprava ve vodním hospodářství - Ochrana před
povodněmi a suchem

PD Vodovod Kraborovice a část Uhrov

555 995 Kč

222 398 Kč

333 597 Kč

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Technická infrastruktura

13 TI Krucemburk

3 238 319 Kč

1 040 000 Kč

2 198 319 Kč

IROP Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 6: MAS Havlíčkův kraj – Podpora sociálních služeb II.

Elektromobil pro pečovatelskou službu
v Krucemburku

1 304 960 Kč

1 239 711,52

65 247,98 Kč

státní Mze

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Restaurování a obnova křížů v
Krucemburku a Hluboké

104 300 Kč

73 010 Kč

31 290 Kč

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku

Obnova veřejného sportoviště v Lánech

992 077 Kč

652 104 Kč

339 973 Kč

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO III, Libice n. D.

30 000 Kč

30 000 Kč

Odpady a ekologická výchova 2019

Předcházení vzniku biologicky
rozložitelného odpadu pro Libici nad
Doubravou

246 549 Kč

100 000 Kč

kraj

státní

Klokočov
Kraborovice

Krucemburk

Lány

Libice nad Doubravou

kraj
kraj

Fond Vysočiny
Fond Vysočiny

146 549 Kč

Libice nad Doubravou

Maleč

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Technická infrastruktura

13 TI Libice nad Doubravou

státní MV, Generální ředitelství HZS

Dopravní automobil do vybavení JPO

3 089 563 Kč

1 040 000 Kč

2 049 563 Kč

Pořízení DA do vybavení obce Libice n.
D.

900 000 Kč

450 000 Kč

450 000 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Bezpečná silnice 2019

Modernizace čekárny na rozcestí 0.3 v
Libici nad Doubravou

341 335 Kč

170 667 Kč

170 668 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO III, Maleč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

kraj

Fond Vysočiny

477 950 Kč

286 770 Kč

191 180 Kč

Projektová příprava ve vodním hospodářství - Odvádění a čištění
Projektová dokumentace Maleč odpadních vod
čistírna odpadních vod a kanalizace

státní Ministerstvo financí

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a
MŠ Maleč – havarijní stav

3 214 851 Kč

2 893 365 Kč

státní Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

Dotace pro JSDH obcí - pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky
Maleč

6 700 000 Kč

2 500 000 Kč

4 200 000 Kč

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Revitalizace školního hřiště - Nová Ves
u Chotěboře

1 993 311 Kč

1 259 967 Kč

733 344 Kč

Venkovské prodejny

Zajištění provozu prodejny v obci
Podmoklany

71 430 Kč

50 000 Kč

21 430 Kč

Nejepín
Nová Ves u Chotěboře

Oudoleň
Podmoklany

kraj

Fond Vysočiny

Rušinov
státní MV, Generální ředitelství HZS

450 000 Kč
Dopravní automobil do vybavení JPO

kraj

Nákup dopravního automobilu do
vybavení JPO obce

904 487 Kč

Kraj Vysočina

státní MAS výzva č. 5

154 487 Kč
300 000 Kč

Program obnovy venkova

Rekonstrukce garáže požární zbrojnice

800 000 Kč

500 000 Kč

300 000 Kč

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO V s CAS, Slavíkov

15 000 Kč

15 000 Kč

0 Kč

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku

Rekonstrukce multifunkčního hřiště

688 176 Kč

433 241 Kč

254 935 Kč

Venkovské prodejny

Zajištění provozu prodejny v obci
Slavíkov

29 080 Kč

20 356 Kč

8 724 Kč

státní Mze

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Obnova křížků v Dolním Vestci a
Štikově

199 600 Kč

139 720 Kč

59 880 Kč

státní Mze

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Obnova křížků ve Slavíkově a Rovném

199 600 Kč

139 720 Kč

59 880 Kč

Slavětín
Slavíkov

kraj

Fond Vysočiny

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
kraj

Fond Vysočiny

státní MV, Generální ředitelství HZS

450 000 Kč
Dopravní automobil do vybavení JPO

Sloupno

kraj

Kraj Vysočina

kraj

Fond Vysočiny

Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2020

Nákup dopravního automobilu do
vybavení JPO obce

Nákup elektrocentrály pro JPO Sloupno

904 487 Kč

154 487 Kč
300 000 Kč

75 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

Sobíňov
Uhelná Příbram

Vepříkov

Vilémov

Víska

státní MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Výměna střešní krytiny na budovách
MŠ a kulturního domu

217 949 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Akceschopnost jednotek požární ochrany 2019

JPO III, Uhelná Příbram

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

Integrovaný regionální operační program

12. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA II

Uhelná Příbram, doplnění chodníků
podél průtahu III/34517

2 386 755,93

2 166 284 Kč

220 472 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2020

Nákup elektrocentrály pro JPO Uhelná Příbramm

75 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

IROP

Integrovaný regionální operační program

12. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA II

Chodník podél silnice III/3469, Vepříkov

686 045 Kč

651 743 Kč

34 302 Kč

60 000 Kč

41 400 Kč

18 600 Kč
0 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Venkovské prodejny

Podpora provozu prodejny ve
Vepříkově

kraj

Fond Vysočiny

Hospodaření v lesích 2020

Oplocenky Vepříkov

141 000 Kč

141 000 Kč

kraj

Zásady zastupitelstva kraje Vysočina

ČOV

Kanalizace Vilémov

39 847 607 Kč

4 482 856 Kč

kraj

Dotace na dopravní automobily a na rekonstrukce
nebo stavby požárních zbrojnic

Dotace na pořízení DA

Dopravní automobil do vybavení JPO

1 084 671 Kč

300 000 Kč

334 671 Kč

MZE

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Kůrovcová kalamita

státní Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR

státní

Ministerstvo životního prostředí, Národní program životního
prostředí

IROP Integrovaný regionální operační program

TJ Sokol Jeřišno

1 000 000 Kč

IROP

177 163 Kč

177 163 Kč

0 Kč

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

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

7 800 000 Kč

2 500 000 Kč

5 300 000 Kč

Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Přírodní zahrada pro mateřskou školu
Ždírec nad Doubravou

476 760 Kč

334 915 Kč

141 845 Kč

Výzva č. 6: MAS Havlíčkův kraj – Podpora sociálních služeb II.

Elektromobil pro pečovatelskou službu
ve Ždírci n. D.

1 504 000 Kč

1 428 800 Kč

75 200 Kč

Ždírec nad Doubravou

Římskokatolická farnost děkanství Chotěboř

1 217 949 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Památky 2020

Oprava částí kostela Sv. Jiljí, Libice nad
Doubravou

26 075 Kč

104 110 Kč

kraj

Fond Vysočiny

Sportoviště 2020

Modernizace tribun Jeřišno - TJ
Viktorie Jeřišno z.s.

64 895 Kč

25 958 Kč

38 937 Kč

V období od 1.1. - 30. 6. 2020 byly připraveny tyto veřejné zakázky:

Název obce
Bezděkov

Veřejná zakázka
Rekonstrukce obecního úřadu v Bezděkově č.p. 22

Borek
Čečkovice
Dolní Sokolovec
Havlíčkova Borová
Heřmanice
Chotěboř
Jeřišno
Jitkov

10 TI Jeřišno

Klokočov
Kraborovice
Krucemburk
Lány
Libice nad Doubravou
Maleč

Autobusová zastávka a chodník, Maleč a Soubor parcel pro výstavbu
RD - Maleč
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Maleč - Havarijní stav

Nová Ves u Chotěboře

DA - Nová Ves
Revitalizace školního hřiště

Oudoleň
Podmoklany
Rušinov

DA - Rušinov

Slavětín
Slavíkov

DA - Slavíkov

Sloupno
Sobíňov

Vybavení kuchyně MŠ a ZŠ Sobíňov gastronomickým zařízením
Výměna střešní krytiny na budovách MŠ a kulturního domu

Uhelná Příbram
Vepříkov
Vilémov

DA - Vilémov

Víska
Ždírec nad Doubravou

Napojení nového vrtu na stávající vodovodní řad v obci Víska
Novostavba autobusových zastávek
Stavební úpravy místní komunikace v ulici Jižní

