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Lyžařské Novoměstsko

Ochrana vod - management využití
kompostu vyrobeného z odpadu na
zemědělských plochách v oblastech
ochrany vod

„My třídíme nejlépe 2018“

Zimní lyžařská sezona
2018/2019

Konečné výsledky

Pilotní ověření projektu

Zimní lyžařská sezona 2018/2019

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
MIKROREGIONU NOVOMĚSTSKO

Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Již 6. číslo informačního zpravodaje Vám
přináší informace o hlavní činnosti Centra
společných služeb, o proběhlých a
připravovaných aktivitách a realizovaných
projektech v DSO.
V zimním období bude prioritou vedení
svazku obcí zajistit úpravu lyžařských
turistických tratí stejně jako v předešlých
letech. Proto všichni doufáme v příznivé
sněhové podmínky, které nám umožní tuto
službu provozovat na nejvyšší úrovni.
Dále doufám, že i v letošním roce bude nadále
fungovat spolupráce mezi obcemi DSO jako
doposud.

Letošní zimní lyžařskou sezonu jsme zahájili 13. 12. 2018. Vzhledem k probíhajícím přípravám
SP v biatlonu ve Vysočina Areně, který se konal ve dnech 19. – 23. 12. 2018, byla omezena
kapacita jak techniky, tak i pracovníků. Z toho důvodů byla úprava tratí zpožděna a nebyla na
takové úrovni, na jaké bychom si přáli.
Novoměstsko máme rozděleno na sever a jih. Právě obce na jihu Novoměstska také chtěly, aby
u nich byly upravována stopy. Od letošního roku je možné na jihu lyžovat od Slavkovic až po
Bobrovou. Úprava v této části probíhá skútry pro klasický styl běhu.
V zimní sezóně strojovou úpravu lyžařských turistických tras na Novoměstsku zajišťují
Sportovní klub z.s. Nové Město na Moravě, ASKINO s.r.o., TJ Pohledec z.s. a nově TJ Řečice z.s. a
pan Karel Janů ze Slavkovic.
Finančně se na zajištění péče o lyžařské tratě podílí obce Mikroregionu
Novoměstsko. Část finančních prostředků poskytla Energetická
společnost E.ON. Na údržbu turistických lyžařských tratí byla zřízena také
veřejná
sbírka,
viz
odkaz
na
portál
„Lyžařské
Novoměstsko“:
https://lyzovani.nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/. Na tomto portále je umístěn vzor
darovací smlouvy a smlouvy o reklamní činnosti, kterou může využít jak veřejnost, tak
zejména provozovatelé ubytování a služeb na Novoměstsku. Na sbírkovém účtu je k dnešnímu
dni 23 882 Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem milovníkům lyžování, kteří
přispěli na údržbu a najíždění lyžařských tratí.
Při letošní sněhové nadílce se může částka na úpravu tratí pohybovat až do výše 500 tis. Kč.
Aktuální informace a o stavu najetých lyžařských tratí vč. informací o pohybu rolby a skútru
mohou občané a návštěvníci regionu denně sledovat na webu www.lyzovani.nmnm.cz nebo je
mohou získat v Informačním centru v Novém Městě na Moravě.

Miloš Brabec, předseda

Úprava lyžařských turistických tratí
foto: Miloš Brabec
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Centrum společných služeb poskytlo členským
obcím v období září 2018 – únor 2019 celkem
390 aktivit
Obce Mikroregionu Novoměstsko již hojně využívají služeb Centra společných služeb. Zejména
neuvolněné starostky a neuvolnění starostové se na Centrum obracejí v oblasti odborného a
projektového poradenství, přípravě a realizace projektů a veřejných zakázek.
V rámci dotačního managementu CSS zpracovalo obcím závěrečné zprávy k již zrealizovaným
projektům – Odpady 2017, Cyklodoprava a cykloturistika 2017, Venkovské prodejny 2018,
Program obnovy venkova Vysočiny 2018, Technické vybavení jednotek PO 2018.
Mikroregion obdržel rozhodnutí o přidělené dotaci z OPŽP – 69. výzva na nákup kontejnerů,
odpadových nádob a štěpkovače pro 10 členských obcí. CSS zajistilo administraci výběrové
řízení, na základě kterého byly vybrány 4 vítězné dodavatelské firmy (na část A, B, C a D).
Termín dodání předmětu smluv je do konce března 2019. V současné době již byly dodány
všechny plastové kontejnery, odpadové nádoby a velkoobjemové kontejnery.
V červenci 2018 byla podána žádost o dotaci v rámci 103. výzvy OPŽP pro 11 členských obcí
DSO. Jedná se o nákup domácích kompostérů o objemu cca 600 l pro občany. V současné době
probíhá hodnocení žádosti. V případě schválení dotace bude CSS zajišťovat výběrové řízení a
realizaci projektu.
I v letošním budou obce realizovat nákup nových dopravních automobilů pro SDH v rámci
programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019. CSS zajišťovalo
administraci žádosti. Žádost o pořízení nového dopravního automobilu byla schválená pro
obec Nový Jimramov, Borovnice, Dlouhé a Radňovice.
Jednání Celorepublikové komunikační platformy proběhlo ve velké zasedací místnosti
SMOČR v Kongresovém centru Praha dne 5. 2. 2019. První části jednání se věnovala
problematice Financování a provozu DSO resp. CSS. Dalším bodem jednání byly legislativní
úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Jednání se účastnil i pan David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Projednávaly se legislativní návrhy na ukotvení
dobrovolných svazků obcí do systému výkonu veřejné správy. Přítomní projednali
paragrafové znění legislativního návrhu změny zákona o obcích a shodli se na předložené
podobě. Za Mikroregion Novoměstsko se jednání zúčastnil Miloš Brabec, předseda DSO.

Členská schůze Mikroregionu Novoměstsko dne 6. 12.
2018
Dne 6. 12. 2018 se uskutečnilo 6. oficiální setkání
představitelů obcí Mikroregionu Novoměstsko
v rámci projektu Centra společných služeb. Na
setkání bylo přítomno 27 zástupců obcí z 30 obcí
DSO. Na setkání byl mimo jiné schválen rozpočet
mikroregionu na rok 2019. Celý zápis z jednání
členské schůze je volně ke stažení na webových
stránkách www.novomestsko.cz.
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CSS SLOUŽÍ JAKO SPOLEČNĚ
SDÍLENÁ ADMINISTRATIVNÍ
KAPACITA OBCÍ NAPŘÍKLAD
PRO:























Členská
schůze
Mikroregionu
Novoměstsko| foto: Ing. Lenka Slámová

Projekt Efektivní správa obcí (ESO)
Mikroregion Novoměstsko se přihlásil do projektu ESO. Cílem projektu je dosažení vyšší
odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územně samosprávných
celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí ČR. V rámci projektu
bude vytvořena nabídka a realizace specializovaného vzdělávání a
školících programů pro volené představitele a zaměstnance ÚSC a DSO a zajištění právního
poradenství v otázkách výkonu přenesené a samostatné působnosti. Pro DSO Novoměstsko a
Bystřicko je zajištěno školení ve dnech 27. 3. 2019 a 3. 4. 2019 od 15 hodin na MěÚ
Bystřice nad Pernštejnem. Pozvánku na školení obdržely všechny obce DSO. Další
připravované školení bude na téma Vidimace a legalizace.

přípravu obecně závazných vyhlášek,
přípravu právních dokumentů,
přípravu vzorů nájemních nebo kupních
smluv,
zajištění odborných konzultací k
aktuálním novinkám v legislativě,
přípravu pravidelných hlášení pro
orgány státní správy,
zajištění právních služeb pro obce,
zajištění vzdělání v požadovaných
oblastech veřejné správy,
přípravu, řízení a administraci projektů
obcí,
přípravu, řízení a administraci projektů
mikroregionu,
monitoring dotačních titulů,
projektové poradenství obcí,
přípravu a pravidelné aktualizace
webových stránek DSO,
propagaci a zvyšování informovanosti o
činnosti CSS,
odborné konzultace k veřejným
zakázkám,
zpracování vzorových dokumentů k
veřejným zakázkám,
spolupráci při zadání veřejné zakázky
včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
organizaci společných nákupů energií
nebo jiných komodit,
prosazování společných zájmů např. při
vyjednávání s dodavateli služeb obcí
(odpady, elektřina, plyn, telekomunikace
apod.),
spolupráci při zajištění zpracování
strategie rozvoje obce,
odborné poradenství a spolupráci při
sestavování rozpočtu obce,
poradenství v oblasti přenesené
působnosti obcí.

NABÍDKA CSS PRO OBČANY
Centrum společných služeb je primárně
určeno pro zástupce obcí, zejména
neuvolněné starosty, ale služeb Centra mohou
využívat také občané mikroregionu, např.
v těchto oblastech:

příprava informačního zpravodaje pro
občany vč. seznamu veřejných služeb,

dotační management (např. zpracování
kotlíkové dotace, konzultace),

poradenství ohledně veřejných služeb a
zdroj kontaktů,

přenos informací mezi obecními úřady a
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Obce Mikroregionu Novoměstsko a ORP Nové
Město na Moravě přispěly na vybavení dětského
oddělení nemocnice NMNM
Obce poskytly finanční dar za účelem zajištění mobilního vybavení
pokojů a ambulancí nové budovy dětského oddělení Nemocnice
Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši 320 120 Kč.
Dne 26. 2. 2019 ve 14.30 hod. proběhne v nemocnici Nové Město na
Moravě slavnostní otevření dětského oddělení, kde bude zveřejněna
prezentace všech dárců. Den otevřených dveří proběhne dne 27. 2.
2019 od 9 do 16 hodin. „Svým budoucím pracovištěm zájemce provedou sami zaměstnanci
dětského oddělení, návštěvníkům umožní prohlédnout si prostory ještě před tím, než
spustíme ostrý provoz,“ zve na den otevřených dveří tisková mluvčí nemocnice Tamara
Pecková.

Všem dárcům děkujeme!

Ochrana vod – Pilotní ověření projektu –

management využití kompostu vyrobeného z odpadu na
zemědělských plochách v oblastech ochrany vod
Změna legislativy v České republice přinesla obcím nemalé starosti. Obce, které se nacházejí
v CHKO, nemohou využívat kal z komunálních čistíren k ukládání na zemědělské pozemky.
Společnost ZERA z Náměště nad Oslavou ve spolupráci s Krajem Vysočina a Mikroregionem
Novoměstsko v rámci odborné studie řeší možnosti využití kalů jak pro kompostování, tak i
ukládání na zemědělské pozemky dle současně platné legislativy ČR. Na základě zpracované
studie Alternativní řešení využití kalů z komunálních čistíren odpadních vod byl Mikroregion
Novoměstsko vybrán jako pilotní projekt.
Cílem projektu je posoudit stávající technologický potenciál zařízení pro zpracování odpadů –
kompostáren, který umožní jednak správné využití technologie a kapacity zařízení, ale i
produkovat kvalitní výstup (kompost) a vytvořit tak udržitelný systém – síť zařízení recyklace
bioodpadu, která trvale zajistí naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje včetně
uplatnění kvalitního výstupu v zemědělské praxi. Finální koncovkou opatření a cesty
k propojení technologií (bioplynové stanice, kompostárny, čistírny odpadních vod) mohou být
právě kompostárny (především zařízení dle zákona o odpadech § 14.1), které produkují
stabilní organické hnojivo – kompost, jako opatření pro udržení půdní úrodnosti. Kompost má
mimořádný efekt pro zvýšení kvality půdy – upraví její strukturu a půda pak zadrží více vody.
Živiny se v půdě uvolňují dle potřeb rostlin a nedochází ke ztrátám živin do podzemních nebo
povrchových vod.
V budoucnu bude nutná úprava technologií čtyř největších čistíren v Mikroregionu
Novoměstsko (Bobrová, Jimramov, Radešínská Svratka a Tři Studně) tak, aby tyto čistírny byly
schopny zpracovat odpadní vodu z malých ČOV.

č. 6/2019



občanem mimo úřední hodiny obcí,
příjem podnětů k dalšímu rozvoji
regionu a obcí a podnětů k pořádání
veřejných akcí či projektů.

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ CSS
Společný nákup energií pro obce DSO 2018 –
stav ukončen
Posílení vodních zdrojů v obci Daňkovice a
Javorek – stav iniciace
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – stav
iniciace
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí
2018 (školení pro zástupce obcí) – stav
ukončen
PD Cyklostezka Jiříkovice - lokalita Vališovy
rybníky – stav ukončen
PD Cyklostezka Radňovice - Nové Město na
Moravě – stav ukončen
Cyklostezka - ul. Petrovická, Nové Město na
Moravě, II. etapa, zpracování PD pro stavební
a územní řízení – stav ukončen
Cyklostezka ulice Nečasova – ulice Žďárská,
Nové Město na Moravě – stav realizace
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO
2017 – stav ukončen
Dotace pro jednotky SDH obcí 2017 – stav
ukončen
Dotace pro jednotky SDH obcí 2018 – stav
ukončen
Dotace pro jednotky SDH obcí 2019 – stav
realizace
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na
Moravě - Nová Ves, I. etapa, zpracování PD
pro stavební a územní řízení – stav ukončen

Výsledky čerpání dotací přes MAS Zubří země,
o.p.s.
V období od února 2017 do listopadu 2018 vyhlásila MAS
v programových rámcích PRV, IROP a OPZ celkem 18 výzev se
souhrnnou alokací převyšující 73 mil. Kč a přijala 125 žádostí o
podporu. Z tohoto objemu bylo skutečně schváleno 84
konkrétních projektových záměrů za více než 40 mil. Kč.
V rámci IROP byla poskytnutá dotace pro žadatele z Mikroregionu Novoměstsko
10 383 780,98 Kč (7 přijatých a 6 schválených žádostí) a v rámci PRV 6 111 659,00 Kč (34
přijatých a 23 schválených žádostí).
V lednu 2019 se konala 3 regionální diskusní setkání se zástupci obcí DSO Novoměstsko.
Jednání se konala v Jimramově, Novém Městě na Moravě a Bobrové. Důvodem setkání byla
snaha o užší komunikaci MAS s obcemi – zjištění projektových záměrů jednotlivých obcí a
možnost jejich podpoření z dotací MAS, roztříštěnost území MAS Zubří země (69 obcí; ze

Výstavba malé kompostárny pro využití
biologicky
rozložitelných
odpadů
v Daňkovicích – stav ukončen
Společný nákup kontejnerů pro obce DSO
2016 – stav ukončen
Nový občanský zákoník v praxi z pohledu obcí
2017 – stav ukončen
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na
Novoměstsku 2016/2017 – stav ukončen
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na
Novoměstsku 2017/2018 – stav ukončen
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strany MAS není kapacita pro jednání s každou obcí zvlášť) a snaha o cílené a konkrétní
Strojová úprava lyžařských běžeckých tras na
Novoměstsku 2018/2019 – stav realizace
Rozšíření systému a sběru tříděného odpadu
a BRO v obcích Mikroregionu Novoměstsko –
stav realizace
Nákup domácích kompostérů pro občany
Mikroregionu Novoměstsko – stav příprava

ÚŘEDNÍ HODINY CSS
Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod
Žákovou horou
Kancelář: Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové
Město na Moravě
E-mail: novomestsko@tiscali.cz
Tel. kancelář: 601 570 528

AKTIVITY A SLUŽBY
V MIKROREGIONU V ZIMNÍM
OBDOBÍ
Vysočina Arena Nové Město
na Moravě
Aktuální rozpis hodin pro
veřejnost je vyznačen
v kalendáři na adrese
http://www.vysocinaarena.cz/cz/kalendarakci-a-provoznidoba.html
rozdělování dotací ze strany MAS, neaktuálnost zásobníku projektů SCLLD.
Rozložení schválených projektů na území MAS Zubří země je zachyceno v této mapě:
Informace o aktuálně vyhlašovaných výzvách a harmonogramu plánovaných výzev pro území
naleznete taktéž na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/.

Konečné výsledky My třídíme nejlépe 2018
Dne 6. prosince 2018 v třebíčském environmentálně technickém centru Alternátor převzali
zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí s názvem „My
třídíme nejlépe“, realizovanou z projektů spolupráce Kraje Vysočina s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, společnostmi ASEKOL, a ELEKTROWIN a s provozovateli kolektivních
systémů zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.
Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na
jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena
byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových
odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě
údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného vykazování za období od 1.
října 2017 do 30. září 2018.
V kategorii do 300 obyvatel obsadila 1. místo obec Bobrůvka (234,7 bodů), 3. místo obec
Tři Studně (174,2 bodů), 5. místo obec Mirošov (145,4 bodů) a 6. místo obec Kuklík (136,1
bodů).
V kategorii 301 – 1 500 obyvatel osadil 5. místo městys Sněžné (93,1 bodů).
V kategorii obce nad 5 000 obyvatel obsadilo 9. místo město Nové Město na Moravě (63,1

SKI SNOW PARK Harusův
kopec Nové Město na Moravě
Provozní doba:
Pondělí – pátek
9.00 – 21.00 hod.
Sobota – neděle a
prázdniny 8.00 –
21.00 hod.

SKI Areál Jimramov
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek 9.00 - 18.00 hod.
Středa, pátek 9.00 - 20.00 hod.
Sobota 8.00 - 20.00 hod.
Neděle 8.00 - 18.00 hod.
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bodů).

Městské lázně Nové Město na
Moravě

Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe“
foto: Ing. Eva Navrátilová

Čistá Vysočina

Provozní doba:
Pondělí 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00
smíšená)
Úterý 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00 muži
od 18:30 smíšená)
Středa 08:00 – 21:00 (Sauna od 14:00
smíšená)
Čtvrtek 06:00 – 21:00 (Sauna od 10:00
ženy od 18:30 smíšená)
Pátek 10:00 – 21:00 (Sauna od 14:00
smíšená)
Sobota, neděle 10:00 – 21:00 (Sauna od
10:00 smíšená)

Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve
dnech 8. – 21. dubna 2019
Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina
a MA21 vyhlašuje X. ročník úklidu prostranství u
silnic našeho kraje. Termín přihlašování na akci a
nahlášení sbíraného prostoru je do 28. 2. 2019.
Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na
kontaktních místech, o kterých budete včas
informováni. Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny. V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s
obecním úřadem.
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i
jednotlivců!

Seznam veřejných služeb na území DSO je
uveřejněn
na
webových
stránkách
Mikroregionu Novoměstsko na adrese
http://www.novomestsko.cz/cz/zpravodaj
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