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Sobíňov - Vesnice roku 2019 v Kraji Vysočina
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Kraji Vysočina je obec Sobíňov.
Obec Víska získala v rámci soutěže Vesnice roku 2019 Diplom za podporu sportu v obci.
Sobíňov navštívila hodnotitelská komise krajského kola ve čtvrtek
30. 5. 2019. Obec zvítězila zejména díky ukázkové péči o historické
a kulturní dědictví a příkladné práci v oblasti strategického
plánování. Příkladem pro ostatní obce by mohla být také podpora
mezigeneračního soužití a udržování povědomí o historii obce
zejména pořádáním mnoha zajímavých akcí pro občany v průběhu
roku. Ukázková je také spolupráce obce s podnikatelským sektorem
a místními spolky zejména v oblasti péče o obecní zeleň a místní
památky a stavby.
Za vítězství v krajském kole získá od Ministerstva pro místní rozvoj
jeden milion korun a Kraj Vysočina přidá i další finanční bonus.
Poslední, patnáctou, zastávkou desetičlenné komise Vesnice
Vysočiny 2019 byla obec Víska. Místní si pro ně připravili ukázku
mlýna, prezentaci obce a netradiční projížďku na motorkách. Obec Víska získala v rámci soutěže Vesnice roku
2019 Diplom za podporu sportu v obci.
Slavnostní předání titulu Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 je
naplánováno na 2. 8. 2019 přímo ve vítězném Sobíňově.
Obec obdrží Zlatou stuhu a bude Kraj Vysočina reprezentovat v
celostátním kole této soutěže, které se uskuteční první zářijový týden.
Nositel titulu "Vesnice roku 2019" bude vyhlášen 14. září 2019 na
Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Gratulujeme a přejeme obci Sobíňov hodně štěstí v celostátním kole.

Městys Havlíčkova Borová obsadil třetí místo v soutěži „Obec přátelská rodině a
seniorům 2019“
Soutěž vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a byly oceněny obce, které
přišly s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 37 obcí v 5 kategoriích, rozdělených podle
počtu obyvatel. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci v úterý 25. června 2019. V letošním druhém ročníku soutěže se umístil i
městys Havlíčkova Borová, který obsadil ve své kategorii krásné třetí místo a
získal tak 150 000 Kč.
Ocenění formou dotace je udíleno na základě žádosti o podporu aktivit rozvíjejících aktivní rodinný a seniorský život. Finanční prostředky jsou využívány například k pořádání různých kulturních akcí, které jsou možností pro setkávání a
aktivní komunitní život. Obce využívají tyto prostředky také za účelem vzdělávání veřejnosti, poskytování různých typů poradenství, organizace seminářů, ale i
zřizování family a senior pointů.

Nové moderní učebny v Základní škole v Nové Vsi u Chotěboře
Slavnostní otevření se konalo 29. 5. 2019 za účasti široké veřejnosti. Na přípravě
žádosti o podporu a následné administraci projektu s názvem „Vestavba odborných
učeben do půdního prostoru včetně zajištění bezbariérového přístupu“ se podíleli i
pracovníci Centra společných služeb, které je zřízeno Svazkem obcí Podoubraví.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.
V podkroví ZŠ vznikly dvě nové učebny,
a to odborná učebna na výuku pracovních činností a odborná učebna na výuku
přírodovědy
a
vlastivědy
s počítačovým vybavením. Součástí projektu bylo i zajištění bezbariérového přístupu. Odborné učebny budou sloužit
i žákům z okolních škol v rámci jejich
vzájemné spolupráce jako je například propojování výuky a pořádáním různých projektových dnů. Rekonstrukce podkroví a jeho vybavením nábytkem,
pomůckami a počítači trvala zhruba rok a byla dokončena v červnu 2019.
Dotace pokryla pětaosmdesát procent nákladů.

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2019
Letošním pořadatelem 12. ročníku Podoubravského víceboje bude obec Maleč.
Termín: sobota 7. září 2019 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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Oslavy 900. výročí založení obce Vilémov
Městys Vilémov oslavil 15. června 2019 významné jubileum, 900. výročí založení obce a sraz rodáků.
Návštěvníci mohli zhlédnout divadelní představení dětí z místní základní školy, které jim přiblížilo historii obce, odhalení pamětního kamene nebo křest knihy „Vilémov v proměnách času“.
Zahrála kapela Březovanka, po ní vystoupil imitátor Petr Jablonský a do pozdních večerních
hodin hrál pan Fuxa. Po celou sobotu měli návštěvníci možnost projet se po Vilémovu koňským kočárem. Kromě toho probíhal i doprovodný program, kdy mohli lidé zavítat buď do vilémovského zámku, hasičárny, obou budov základní školy nebo do kulturního domu, kde byla
v předsálí k vidění výstava mysliveckých trofejí a výstava obrazů malíře Jaroslava Kreibicha.
Své výrobky na výstavě představil i Klub seniorů.

Oslavy 750 let obce Jitkov a sraz rodáků
Už celých 750 let od svého založení si od 21. do 23. června 2019 připomněla obec Jitkov. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní a společenský program.
Třídenní program byl zahájen divadelním představením „JEN TAK“
a promítáním filmu Ženy v běhu v letním kině. V sobotu následovalo slavnostní zahájení a přivítání hostů. Všichni měli možnost
prohlédnout si výstavu k 750. výročí obce. U kapličky proběhla
mše svatá a žehnání praporu obce. Po celé odpoledne hrála country kapela a přítomní se mohli svézt bryčkou. Proběhly ukázky skupiny NOVUS ORIGO z Polné a Václava Augustýna, který představil dravé ptáky. Následovalo ocenění osobností obce a sobotní
večer byl zakončen taneční zábavou za hudebního doprovodu
skupiny Garde. Nedělní program zahájilo vystoupení dětí
„KANAFÁSEK“, zahrála dechová hudba „REBELKA“ a mladí hasiči
zahráli pohádku „O zlém loupežníku Mikešovi“.
Výstava k 750. výročí první písemné zmínky o obci Jitkov bude i nadále přístupná v pracovní dny vždy od 19:00
do 21:00 hodin a v neděli od 17:00 do 21:00 hodin až do odvolání.

Mimořádný filmový festival Krucemburský výtah
Městys Krucemburk byl součástí charitativního projektu „DÁME VÝTAH“, který vznikl pod záštitou Českého rozhlasu
„JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“. Do tohoto projektu se zapojili Český rozhlas, Slevomat, firmy a jednotlivci, kteří měli za cíl
zřízení výtahu v domě s pečovatelskou službou v Krucemburku.
Zmiňovaný festival se konal od 20. do 23. června 2019. Na své si přišel takřka každý. Na programu byly například filmy
Teroristka, King Skate, Chata na prodej, Kmotr, Pulp Fiction, Avengers: Endgame, Big Lebowski, Mamma Mia: Here
We Go Again, Bohemian Rhapsody, Trhlina, Samotáři, Kouř, Prázdniny v Římě, Forrest Gump, Trabantem tam a zase
zpátky, Upír z Feratu a další a další. Promítalo se v 5 kinech, návštěvníci mohli zhlédnout až 61 projekcí. Proběhl zahajovací koncert, ohňostroj a několik výstav.

„O pohár Svazku obcí Podoubraví“ v Jeřišně
Dne 29. června 2019 se uskutečnil 24. ročník turnaje v malé kopané Viktora Cup "O
pohár Svazku obcí Podoubraví". Za účasti 14 týmů v horkém dni plném fotbalu a
skvělé atmosféry nakonec zvítězil tým „Pijem furt“ před družstvy „Bodláci“ Ždírec
nad Doubravou a „Cíca Team“ Chotěboř.
Poděkováni za udržení této tradice patří členům a vedení TJ Viktorie Jeřišno a také
rozhodčím a hlavně hráčům.
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Omezení provozu FÚ v Chotěboři - výsledky vyjednávání se zástupci finanční
správy
V pondělí 8. července 2019 jsme navštívili s paní tajemnicí Svazku obcí Podoubraví Ditou Benákovou paní ředitelku
Generálního finančního ředitelství Tatjanu Richterovou, abychom se pokusili zvrátit zamýšlenou optimalizaci Územního
pracoviště FÚ v Chotěboři, ke které má dojít od 1. 1. 2020. Tato optimalizace bude v praxi znamenat to, že práce na
agendách FÚ bude přesunuta do Havlíčkova Brodu a v Chotěboři bude fungovat pouze podatelna v režimu dva pracovníci dva dny v týdnu.
Paní Richterová nám sdělila, že finanční správa provedla analýzu, ze které vyplynula nedostatečná vytíženost pracovníků Územního pracoviště FÚ v Chotěboři. Z tohoto důvodu budou pracovníci FÚ přesunuti z Chotěboře do nadřízeného pracoviště v Havlíčkově Brodě, kde dojde k přerozdělení agend a práce tak, aby byli rovnoměrně vytíženi. Dojde
také dle slov paní Richterové k jejich specializaci na jednotlivé agendy a bude jim přiděleno více subjektů, aby došlo
k jejich plné vytíženosti. Na Vysočině má dojít k této optimalizaci kromě Chotěboře také v Ledči nad Sázavou a Bystřici
nad Pernštejnem.
Paní ředitelce jsme předložili podrobný soupis agend, které jsou v současné době spravovány FÚ v Chotěboři a požádali jsme jí, aby nám přesně specifikovala, které agendy budou v rámci reorganizace dále poskytovány v Chotěboři
v plném rozsahu a za kterými budou muset občané z našeho území dojíždět do Havlíčkova Brodu. Z jednání s paní
ředitelkou také vyplynulo, že v průběhu léta dojde k setkání zástupců finanční správy se starosty dotčených měst. Cílem jednání bude seznámit starosty s výsledky analýzy, kterou finanční správa provedla a dále je seznámit s tím, jakým
způsobem by podatelna 2+2 měla od 1. 1. 2020 fungovat.
I přes tvrzení a ujišťování, že FÚ v Chotěboři bude našim občanům nadále poskytovat plnohodnotné služby, se neztotožňujeme s tímto postupem a pokusíme se učinit další kroky pro zvrácení této zamýšlené optimalizace.
Václav Venhauer, předseda Svazku obcí Podoubraví

Zrušení územního pracoviště Finančního úřadu v Chotěboři
Co ztratí 21 761 občanů našeho regionu se zamýšlenou reorganizací Finančního úřadu v Chotěboři?
1) ČINNOST ODDĚLENÍ SPRÁVY DANÍ FYZICKÝCH OSOB ve vztahu k poplatníkům
Přízemí, kde sídlí správa daní FO - 4 osoby - funguje každý pracovní den i jako podatelna, poplatníci nemusejí do dalšího patra. Toto pracoviště disponuje 3 obslužnými pulty, tedy ve „špičce“ (podání přiznání DPFO) fungují současně u
pultů až 3 pracovníci. Proto je možno pomoci velké části poplatníků i s vypracováním jejich přiznání DPFO. To je také
důvod, proč je možnost vybraná DPFO formálně zkontrolovat (podpisy, přílohy, potvrzení, správnost řádků) a opravy
tak vyřešit na místě a ne, až po zaevidování přiznání do systému následným doháněním poplatníků telefonicky případně výzvami.
Správa daní – z příjmů FO
 Podání přiznání DPFO a kontrola případných oprav – možnost formální kontroly předložených dokladů na místě a
domluva o jejich doložení – bude možno, ale bez formální kontroly
 Zpracování přiznání DPFO dle přinesených podkladů (netýká se § 7) – důchodci, pronájmy, u zaměstnanců souběh zaměstnání, pracovní úrazy, matky samoživitelky a bonusy na děti… - nebude vůbec možné
 Pomoc při zpracování nebo přímo zpracování dodatečných daňových přiznání k DPFO ať už po vlastních zjištěních poplatníka nebo po upozornění správce daně - nebude možné
Řešení hlášenek o prodeji nemovitostí a darování nemovitostí a případné zahrnutí příjmů do DPFO na místě – nebude
vůbec možné
 Vystavení potvrzení o zaplacení daně – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Vystavení potvrzení o bezdlužnosti – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Potvrzení praxe pro účely ŽÚ – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Potvrzení zahraničních formulářů - o daňovém domicilu, o zaplacení daně pro zahraniční finanční úřad, o místě
trvalého bydliště pro zahraniční FÚ – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Vydávání kopií daňových přiznání – nebude možné, bude chybět papírový originál
 Vydávání platebních výměrů – nebude možné
 Vydávání opisů daňových přiznání – nebude možné
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Vyřízení žádosti o vrácení nebo převedení přeplatku – bude možné pouze, pokud se poplatník „trefí“ na svého
správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Poradenská činnost DPFO obratem – nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na jednu konkrétní
daň, a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
 Přímý kontakt poplatníka s jeho správcem a řešení konkrétních problémů na místě – nebude vůbec možný
 Osobní konzultace ohledně stavu ODÚ – sdělení nedoplatků, záloh - bude možné pouze, pokud se poplatník
„trefí“ na svého správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Žádosti o stanovení záloh jinak – konzultace - bude možné pouze, pokud se poplatník „trefí“ na svého správce,
který zrovna bude mít službu podatelny
 Žádosti o prominutí úroků – konzultace - bude možné pouze, pokud se poplatník „trefí“ na svého správce, který
zrovna bude mít službu podatelny
 Možnost osobního předání různých platebních výměrů – nebude možné, vše se bude odesílat s modrým pruhem
poštou
 Operativní řešení nutnosti evidence bankovních účtů – spolupráce oddělení vyměřovacího a registračního - nebude vůbec možné
Správa daně z přidané hodnoty
 Výběr potvrzení podání učiněné datovou zprávou – bude možné
 Pomoc při zpracování dodatečných daňových přiznání k DPH ať už po vlastních zjištěních poplatníka nebo po
upozornění správcem daně - nebude možné
 Vyřízení žádosti o vrácení DPH invalidním osobám – nebude možné
 Řešení nesouladů kontrolních hlášení na místě – nebude možné
 Řešení nesouladů KH a DPH - nebude možné
 Řešení nesouladů souhrnných hlášení - nebude možné
 Poradenská činnost k této dani - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na jednu konkrétní daň
a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Správa daně silniční
 Zpracování přiznání k DSL na místě - nebude možné
 Poradenská činnost DSL obratem - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na jednu konkrétní
daň a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Správa daně z příjmů FO ze závislé činnosti
 Pomoc při vyplňování ročních přehledů vyúčtování daně srážkové a daně ze ZČ - nebude možné
 Kontrola žádostí o vrácení měsíčního a ročního daňového bonusu - nebude možné
 Poradenská činnost k této dani - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na jednu konkrétní daň
a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Poradenská činnost = každá daň má svého garanta, který disponuje podklady a vlastními poznámkami a zjištěními
k této dani, takže může erudovaně a většinou na místě poradit případně si odpověď na dotaz vyhledat ve svých podkladech.
2) ČINNOST ODDĚLENÍ MAJETKOVÝCH DANÍ – 3 správci, každý v jedné kanceláři
Správa daně z nemovitých věcí
 Převzetí vyplněných daňových přiznání, jejich kontrola, pomoc s vyplněním přiznání (těchto je většina) – bude
možné, ale bez formální kontroly a bez pomoci vyplňování přiznání *
 Zpracování daňových přiznání – nebude vůbec možné



Při nepodání daňového přiznání kontaktují pracovníci FÚ poplatníky formou sms, tel. volání, neformálního upozornění, poté následuje vydání výzev k podání
 Ostatní práce shodná s prací správy daní z příjmu fyzických osob
* (ze zkušenosti vyplněná přiznání daňovým poradcem jsou chybná, sami daňoví poradci přiznávají, že tato daň je i
pro ně složitá a poplatníky s touto daní odmítají)
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Správa daně z nabytí nemovitých věcí
 Převzetí vyplněných daňových přiznání, jejich kontrola, pomoc s vyplněním přiznání











Zpracování daňových přiznání
Při nepodání daňového přiznání kontaktují pracovníci FÚ poplatníky formou sms, tel. volání, neformálního upozornění, poté následuje vydání výzev k podání
Kontrola znaleckých posudků
Konzultace při vyplňování směrné hodnoty
Ostatní práce shodná s prací správy daní z příjmu fyzických osob
Při nepodání daňového přiznání kontaktují pracovníci FÚ poplatníky formou sms, tel. volání, neformálního upozornění, poté následuje vydání výzev k podání
Kontrola znaleckých posudků
Konzultace při vyplňování směrné hodnoty
Ostatní práce shodná s prací správy daní z příjmu fyzických osob

3) ČINNOST ODDĚLENÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB – 2 správci
Správa daní DPPO
Toto oddělení na územním pracovišti v Chotěboři zajišťují 2 pracovnice. Oddělení zpracovává mimo papírových podání i elektronická podání poplatníků DPPO. I tak se dostavují poplatníci s dotazy ke všem daním, i k podáním přiznání
DPPO, jak ze strany obchodních korporací, tak i neziskových organizací.
Právě neziskové organizace nemají povinnost podávat přiznání elektronicky, proto přicházejí na úřad, přiznání vyplňují s pomocí pracovníků FÚ na místě, případně probíhá konzultace o správnosti vyplnění, o doložených přílohách.
Tímto je možné vyhnout se následným opravám a výzvám, které práci ztěžují.
To již na územním pracovišti v Chotěboři nebude možné, neboť při zřízení podatelny 2+2 zde nezůstane žádný zástupce DPPO a vše se bude muset vyřizovat v Havlíčkově Brodě.
Dále oddělení DPPO spravuje:
 daň z přidané hodnoty
 daň silniční
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně
Úkony, které oddělení DPPO vykonává, jsou v podstatě shodné s úkony, které vykonává oddělení DPFO.
4) ČINNOST ODDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO – 1 správce
Pracovník z tohoto oddělení nebude v plánované struktuře 2+2 zastoupen vůbec, jeho činnost je nezastupitelná
(pracovníci DPFO a majetkových daní ji neumějí a neznají) a týká se:
 podávání informací ohledně EET – od 1.1.2020 bude velmi aktuální – nebude možné
 výdeje autentizačních údajů pro EET – dosud se vydávalo do protokolu na počkání – nebude vůbec možné
 podání přihlášky k registraci fyzické osoby, právnické osoby, k dani silniční, ze závislé činnosti, ke srážkové dani –
bude možné, ale bez formální kontroly těchto podání
 pomoc s vyplňováním tiskopisů – přihláška k registaci fyzické osoby, právnické osoby, k dani silniční, ze závislé
činnosti, ke srážkové dani – nebude možné
 oznámení o změně registračních údajů – bude možné, ale bez formální kontroly
 zaplacení správního poplatku – nebude možné – občan musí jít pro kolek na poštu nebo zaplatit v HB nebo převodem z účtu (časová prodleva)
 poskytování konzultací ohledně registrace k DPH a dalších registrací (velký problém a spousta chybných pokusů)
– nyní to funguje tak, že je elektronická registrace k DPH poplatníkům názorně předvedena a ještě dostanou písemný
návod (nadstandart ze strany pracovnice FÚ v Chotěboři, ale vše je rychleji a zdárně provedeno) – nebude možné
 součinnost s ostatními odděleními a správci daně – poplatník dorazí s přiznání DPFO ke správci daně, ten při formální kontrole zjistí nezaregistrované číslo účtu na žádosti o vrácení přeplatku na dani (žádost součástí přiznání
DPFO) a je poslán na registrační oddělení k nahlášení nebo přehlášení čísla účtu, kde se odkontrolovaly i ostatní účty
– nebude možné
úzká spolupráce s kanceláří notářky JUDr. Bílkové v případě právních nástupců daňových subjektů při úmrtí – nebude
možné
 žádost spolu s ostatními písemnostmi bude převezena *osobou k tomu určenou do Havlíčkova Brodu na podatelnu
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Příklad:
Vyřízení potvrzení o bezdlužnosti (nejčetnější druh potvrzení, který se vyřizuje na počkání v kterýkoliv pracovní
den) – poplatník potřebuje k vyřízení půjčky, dotace, pro cizineckou policii.
Poplatník v úterý navštíví banku a požádá o úvěr, z banky jej pošlou na FÚ pro potvrzení o bezdlužnosti nebo kopii daňového přiznání:
 na FÚ v úterý v Chotěboři poplatník již nevyřídí nic
 poplatník dorazí na FÚ znovu ve středu a podá žádost o potvrzení bezdlužnosti
 poplatník bude poslán na poštu pro 100 korunový kolek (správní poplatek)
 z podatelny bude žádost předána správci daně k vyřízení
 poplatníkovi bude potvrzení zasláno poštou do vlastních rukou, a to do 30 dnů od podání žádosti (30denní lhůta je
běžná zákonem daná lhůta a víceméně standartní pro všechny velké FÚ), pokud tedy nebude zastižen doma, musí
ještě na poštu vyzvednout zásilku.
Poplatník kvůli potvrzení odloží vyřízení své záležitosti s bankou o 30 dnů.
*Zatím se neřeší přeprava vybraných písemností. Avšak způsob, že by písemnosti měl službu podatelny konající úředník po skončení úředního dne sbalit do tašky a odebrat se na autobus do HB, by určitě nebyl ani profesionální ani bezpečný.
Poznámka: Během období 2015 -2017 probíhala na základě pokynu nadřízeného orgánu evidence návštěv na územním pracovišti, aby se zjistila vytíženost jednotlivých oddělení a pracovníků. Tuto evidenci, která může prokázat návštěvnost úřadu, má nadřízený orgán k dispozici.
Václav Venhauer, předseda Svazku obcí Podoubraví

Nová neurologická ambulance v Chotěboři
Svazek obcí Podoubraví se snaží zajistit dostupnost neurologické péče v Chotěboři, aby občanům
odpadlo dojíždění do ordinace v Havlíčkově Brodě. Ordinace neurologie bude otevřena
v chotěbořském M-centru.
S plánem na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři přišla společnost Endokrinologie Vysočina, s. r. o.
zastoupená jednatelkou MUDr. Sylvií Špitálníkovou. Od svazku společnost Endokrinologie žádala podporu u
zdravotních pojišťoven a při výběrovém řízení.
V tomto regionu jsou neurologické ambulance trvale přetíženy. Pokud srovnáme okres Havlíčkův Brod s okolními
okresy, pak zjistíme, že neurologická péče je v tomto regionu trvale poddimenzována.
Dostupnost Havlíčkova Brodu veřejnou hromadnou dopravou je v našem území velice komplikovaná, přímé spojení
je možné pouze z 5 obcí, z ostatních 26 obcí se obyvatelé do Havlíčkova Brodu dopraví pouze s přestupy, což je
časově náročné, jedna cesta trvá průměrně 1,5 hodiny. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli záměr paní
doktorky podpořit.
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 také předseda svazku Václav Venhauer.
Záměr spolupráce se zmíněným zařízením byl odsouhlasen. Nyní probíhá jednání mezi společností Endokrinologie
Vysočina a jednotlivými zdravotními pojišťovnami o uzavření smluvních vztahů. Předseda svazku Václav Venhauer
bude dále osobně jednat s řediteli regionálních poboček těchto zdravotních pojišťoven, zejména Všeobecné
zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny, s cílem urychlit uzavření smluv se společností paní doktorky
Špitálníkové, aby mohla být ambulance co nejdříve v provozu, ideálně od 1.10.2019.
Ambulantní péče v oboru neurologie bude zajišťována MUDr. Renatou Královou, která se podílí v tomto regionu na
poskytování neurologické péče již řadu let, pacienti jí znají a s důvěrou se na ní obrací. Od roku 2012 je zaměstnána
v Nemocnici Havlíčkův Brod, kde pracuje jako primářka neurologického oddělení.
Ordinační doba neurologické ambulance bude každé pondělí a pátek od 07:00-13:30 hodin.
Jsme velmi rádi, že Svazek obcí Podoubraví pomohl k otevření ambulance neurologie v Chotěboři.
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Setkání k projektu Center společných služeb (CSS)
Dne 10. června se v Praze uskutečnilo společné tematické setkání zaměstnanců
CSS k dosavadnímu průběhu projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Setkání se účastnili i zaměstnanci CSS, které funguje již tři roky pod Svazkem
obcí Podoubraví ve prospěch obcí. Hlavním tématem setkání bylo shrnutí výstupů
a průběhu projektu, analýza přínosů, udržitelnost CSS a aktuality z legislativy. Dále
zástupci CSS probírali plánované prodloužení projektu a nové klíčové aktivity, které
z prodloužení vyplývají. V závěru měli přítomní možnost shlédnout příklady dobré
praxe třech vybraných CSS, mezi kterými bylo i naše centrum. Paní Ing. Dita Benáková, projektová manažerka, představila společný postup obcí, který se týkal
„Poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři“, a který administrativně zajišťovala naše kancelář.

Valná hromada SVOP a 7. setkání starostů v rámci projektu CSS
Dne 18. 6. 2019 se v kulturním domě ve Vepříkově konalo v pořadí již 7. setkání
starostů v rámci projektu Centra společných služeb, na které navázalo jednání valné
hromady svazku.
Valná hromada měla opět napilno. Z nejzásadnějších rozhodnutí, která učinila, lze
zmínit například podporu podnikatelského plánu na zřízení nové neurologické
ambulance v Chotěboři a ortopedie ve Ždírci nad Doubravou. Projednala a schválila
společnou žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů pro členské obce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Tento projekt by navázal na projekt CSS, termín
realizace by byl 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022.
Dále schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
CSS, který se týká rozšíření projektových aktivit zaměřených na prohloubení meziobecní
spolupráce v rámci prodloužení projektu. Tímto dodatkem dojde k prodloužení projektu
do 31. 12. 2019 a k rozšíření projektových aktivit o klíčovou aktivitu „Lokální ekonomika“.
Dodatek ke stávající smlouvě mezi SVOP a členskými obcemi bude připraven k
projednání do další valné hromady.
Pan Václav Venhauer seznámil přítomné s vývojem situace ohledně optimalizace
územního pracoviště FÚ v Chotěboři a ohledně záměru odebrání výkonu působnosti
stavebních úřadů obcím. Paní Ing. Dita Benáková, informovala o činnostech CSS, zmínila
zpracované žádosti o dotace a veřejné zakázky a představila výstupy analýzy přínosů
CSS.
Valná hromada projednala návrh závěrečného
účtu a účetní závěrky za rok 2018, konání již 12.
ročníku Podoubravského víceboje, který se
v letošním roce uskuteční 7. 9. 2019 v Malči.
Společné jednání bylo plné informací a atmosféra
na jednání přátelská, za což je třeba poděkovat
starostům členských obcí i všem zaměstnancům
svazku. Obci Vepříkov děkujeme za jednací
prostory a občerstvení.
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Nadějná politička 2019
Čtvrtého ročníku soutěže „Nadějná politička 2019“, kterou pořádá nezisková organizace Fórum 50 %, se účastnila i starostka
obce Jeřišno Dagmar Vaňková. Cílem soutěže je upozornit na politické talenty a na politickou práci žen na místní a regionální
úrovni. Soutěž již od roku 2008 pořádá nezisková organizace Fórum 50 %, usilující o vyrovnané zastoupení mužů a žen v
politice a rozhodovacích pozicích. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo 18. června 2019 od 18.00 hodin v Americkém
centru v Praze. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem třicet pět žen napříč republikou a politickým spektrem. Nechyběly
zastupitelky či starostky malých obcí i statutárních měst, svou zástupkyni měla v soutěži i Poslanecká sněmovna.
Rozhovor se starostkou Dagmar Vaňkovou pro neziskovou organizaci Fórum 50 %.
''Mým politickým snem je vést obec ke spokojenosti jejích občanů. Dávat svůj čas a energii lidem
v místě, odkud pocházím, kde to dobře znám a kde to mám ráda. Znovu opakuji, že chci pracovat
pro lidi v obci a v regionu, pokud o to budou stát.''
Jak jste se k politice dostala?
K politice jsem se dostala tak, že se mi úplně nelíbily některé počiny vedení obce a chtěla jsem do dění v
obci zasáhnout, přinést svůj názor, něco změnit.
Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
Již třetí volební období pracuji jako uvolněná starostka obce Jeřišno na Havlíčkobrodsku.
Co Vás na politické práci baví?
Na mé práci mě baví především to, že mohu být prospěšná občanům, obci, regionu. Baví mě práce s lidmi, řešení a
především vyřešení jejich problémů. Tato práce dokáže člověka velmi naplnit, ale zároveň stojí spoustu energie a času.
Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
Za své největší úspěchy považuji to, že jsem opakovaně volena starostkou obce. Zároveň jsem i opakovaně volena do orgánů
mikroregionu Podoubraví (členka představenstva), Místní akční skupiny Podhůří Železných hor (členka správní rady a
místopředsedkyně programového výboru) a v rámci Sdružení místních samospráv ČR (členka krajského předsednictva a
členka pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby). V rámci SMS ČR jsem v minulém roce pracovala jako koordinátorka
vzdělávání starostů pro Kraj Vysočina. V roce 2016 jsem byla inspirací pro bakalářskou práci studentky na téma "Etický kodex
a jeho význam pro profesní kompetence v pozici manažera".
Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?
Ano, i v občanské sféře se snažím být aktivní a hlavně se snažím podporovat spolky v naší obci a pomáhat jim, protože
hlavně ty přispívají k pospolitosti občanů. Jsem členskou Sboru dobrovolných hasičů v Jeřišně, kde působím ve funkci
jednatelky. V rámci Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod jsem členkou výkonného výboru okresu a zároveň starostkou
okrsku č. 2. Tento okrsek sdružuje 12 sborů a téměř 700 hasičů.
Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?
Chtěla bych svoji energii, svůj čas dát lidem v obci a v regionu, pokud o to budou stát. Chtěla bych přispět k dalšímu rozvoji
naší obce v podhůří Železných hor.
Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?
V průběhu mé kariéry komunální političky jsem byla pouze sympatizant politického hnutí Starostové pro občany, které vzniklo
v Kraji Vysočina. Po neúspěšných pokusech kandidovat v krajských volbách se toto sdružení pak začalo přiklánět k různým
velkým politickým stranám. Tehdy jsem svoji činnost v hnutí ukončila.
Máte nějaký svůj politický sen?
Vést obec ke spokojenosti jejích občanů. Dávat svůj čas a energii lidem v místě, odkud pocházím, kde to dobře znám a kde to
mám ráda. Znovu opakuji, že chci pracovat pro lidi v obci a v regionu, pokud o to budou stát.
Máte nějaký svůj politický vzor?
Miroslava Němcová.
Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Žen je v české politice pořád málo. Jejich situace není vůbec lehká díky tomu, že vlastně působí v mužském světě, kam se
snaží vnést trochu ženské pracovitosti, ženského uvažování či názorů. Není se ovšem čemu divit, že se ženy do politiky příliš
nehrnou. Pokud má žena zastat roli manželky, matky, hospodyňky a k tomu všemu dávat maximum času práce pro druhé,
pak se většinou na politické posty dostávají až v pozdějším věku. Je ale dobré to, že našich žen v politice přibývá. Vše v
životě by mělo být vyvážené a totéž platí i o mužském a ženském elementu v politice.
Co je podle Vás politika?
Pro mě je politika v dnešním pojetí zakázané slovo. Velmi se mi nelíbí mocenské boje mezi jednotlivými politickými stranami,
korupce, boje o lepší místa, atd...... Podle mě je politika proces vedení obce či města. Všechno v našem životě je o lidech a
tak i politik by měl být člověk, který svoji práci bude dělat s nejlepším vědomím a svědomím ku prospěchu obce, města, kraje
či republiky a jejich občanů.
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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
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

Z činnosti CSS
Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:
Venkovské prodejny 2019 (žadatelé Jeřišno, Jitkov, Klokočov,
Podmoklany, Slavíkov, Vepříkov)
Grantové programy FV - Program na podporu projektů v oblasti
zachování služeb na venkově
Informační a komunikační technologie 2019 (žadatelé Jitkov,
Oudoleň, Slavíkov, Vepříkov)
Grantové programy FV – Program na podporu zvýšení úrovně
využití ICT v Kraji Vysočina
Oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o obci a kniha
Historie obce Jitkov (žadatel Jitkov)
Ministerstvo kultury - podpora regionálních kulturních tradic v
roce 2019
Dotace na dopravní automobily a na rekonstrukce nebo
stavby požárních zbrojnic (žadatel Jitkov)
Kraj Vysočina
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
(žadatelé Libice n. D., Maleč, Uhelná Příbram)
Grantové programy FV - Dotace je určena obcím na nákup
technického zařízení (elektrocentrály) do vybavení jednotek
požární ochrany za účelem udržení a rozvoje jejich
akceschopnosti.
Bezpečná silnice 2019 (žadatel Libice n. D.)
Grantové programy FV – Program na podporu zvýšení
bezpečnosti na pozemních komunikacích
Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky (žadatelé Maleč, Ždírec n. D.)
Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR
Pořízení nového dopravního automobilu (žadatelé Rušinov,
Slavíkov)
Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR
Tvorba strategických dokumentů pro členské obce Svazku
obcí Podoubraví (žadatel SVOP)
Operační program Zaměstnanost, Výzva 0.3_18_092, Výzva pro
územní samosprávné celky (obce, kraje, a sdružení a asociace
ÚSC)
Byly připraveny veřejné zakázky:
Jitkov - Pořízení dopravního automobilu
Nová Ves u Chotěboře - PC a interaktivní tabule
Nová Ves u Chotěboře - Vnitřní konektivita
Sologis, s.r.o. – Vybavení truhlářské dílny
Ladislav Škaryd, Dřevokov – Tandemový kloubový válec
Kolektiv zaměstnanců Centra společných služeb
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