1. Shromáždění starostů/2020
9. Setkání starostů v rámci projektu CSS
11.06.2020, Častrov
Setkání starostů zahájila Ing. Jana Houšková v 16:10 a přivítala všechny přítomné v obci Častrov a
poděkovala za hojnou účast. Konstatovala, že je přítomno 21 starostů či místostarostů členských obcí
dle prezenční listiny, přílohy č. 1, plus jedna plná moc k zastupování a hlasování od nepřítomného
starosty Města Kamenice nad Lipou a shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné.
Poté představila program.
Program:
1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
2. Via rustica – současnost a budoucnost, host Lucie Hlavinková
3. Organizační a personální změny
4. Dodatek č. 5 – prodloužení projektu Centra společných služeb (4/2020-12/2020)
5. Informace o přezkoumání hospodaření 2019
6. Závěrečný účet a závěrka za rok 2019 DSO Nová Lípa a nápravná opatření
7. Informace o podaných žádostech (MMR)
8. Schválení mimořádných členských příspěvků za období říjen 2019-dosud
9. Vyhodnocení výjezdu v rámci projektu „Strategie“– Křižánky
10. Shrnutí projednávání strategií– návrhová část -projekt Strategické řízení a plánování obcí DSO
Nová Lípa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431, ukončení
11. Informace o možném společném projektu DSO Nová Lípa
12. Informace o nových dotačních titulech,
13. Info o realizační fázi projektů, elektronizace VZ, VZ a limity pro změny SoD
14. Na vědomí – Stanovy – platné znění
Slavnostní večeře 18:00
Organizace výjezdu do Rakouska – alternativní zdroje energie atd., p. Křížka
Konzultace záměrů jednotlivých obcí atd. – téma VODA

1. Prezence účastníků, Usnášeníschopnost, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Přítomné přivítala předsedkyně paní Jana Houšková. Připomněla výročí 5 let fungování svazku.
Vyjádřila radost nad rozvojem a profesionalizací služeb poskytovaných členským obcím a popřála všem
další roky společných úspěchů.
Přistoupilo se k hlasování o programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatelů.
Usnesení 1/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 2/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Michaelu Šustrovou a schvaluje
ověřovatele zápisu Evu Zadražilovou a Františka Peroutku.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 0
2. Informace MAS Via rustica
J. Houšková předala slovo Lucii Hlavinkové z MAS Via rustica, která nejprve poděkovala za poskytnutou
půjčku v loňském roce a informovala přítomné o činnosti MAS. Představila vizi na příští programové
období. Diskutovalo se o větším zapojení DSO Nová Lípa do přípravy strategie MAS Via rustica na další
programové období, z důvodu zapojení záměrů jednotlivých členských obcí DSO Nová Lípa do
připravované strategie. Nadále trvá požadavek na práci v území a nabídka kanceláře v Častrově, nově
i v Kamenici nad Lipou. Starostové vyjádřili přání, aby MAS Via rustica co nejvíce komunikovala
s pracovníky DSO Nová Lípa, kteří znají území a potřeby obcí.
Usnesení 3/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí informace podané zaměstnanci MAS Via rustica.
3. 9. Setkání starostů v rámci projektu CSS
J. Houšková informovala přítomné starosty, že od 1.4. do 31.12.2020 byl projekt CSS prodloužen, a
proto jde dnes již o 9. Setkání starostů v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, zkráceně „Centra společných služeb“ (CSS) a podala informace:
-

Od 1.4.2020 - dodatek č. 5 (dotace 1,0 úvazku) – zaměstnankyně A. Kolářová

-

plnění aktivit projektu - převažuje odborné poradenství. Převažující činností zůstává dotační a
majetkové poradenství, dále problematika GDPR. Prioritou na další rok bude rozvoj území DSO
Nová Lípa, společné projekty a nákupy, vzdělávání, poradenství, tematická setkávání
s přenosem zkušeností,

-

nová aktivita - sociální služby, veřejnoprávní smlouvy (proběhnou rozhovory se starosty,
dotazníky)

Usnesení 4/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí prodloužení projektu CSS.

16:50 – dorazil starosta obce Rodinov, pan Jůn, nyní je 23 hlasujících

4. Informace o přezkoumání hospodaření 2019
J. Houšková seznámila starosty s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2019.Jediné pochybení
bylo, že svazek nepožádal o přezkoumání hospodaření v řádném termínu.
Opatření: DSO požádá (dle § 4 odst. 1 Zákona č. 420/2004 Sb.) o přezkoumání krajský úřad, a učiní
tak do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu ve smyslu § 5
odst. 3 oznámí, že se rozhodl zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Termín: Splněno. O přezkoumání hospodaření za rok 2020 již bylo požádáno. J. Houšková přistoupila
k hlasování.

Usnesení 5/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek ověření hospodaření DSO Nová Lípa za
rok 2019
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 6/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje nápravné opatření k ověření hospodaření.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 7/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2019.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 8/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje účetní závěrku DSO Nová Lípa za rok 2019.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

5. Rozpočtová opatření v roce 2020
J. Houšková informovala starosty o rozpočtovém opatření č. 1 v roce 2020.

Usnesení 9/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2020.

J. Houšková informovala starosty o rozpočtovém opatření č. 2 v roce 2020.

Usnesení 10/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020.

6. Schválení mimořádných členských příspěvků
J. Houšková předala slovo ředitelce svazku A. Kolářové, která zrekapitulovala hlavní aktivity DSO Nová
Lípa za období září 2019 – červen 2020. Pak přistoupila k hlasování o mimořádných příspěvcích za toto
období.
Požádala přítomné o schválení. Poté budou obcím vystaveny předpisy.

Obec
Bohdalín
Božejov
Černovice
Kamenice nad Lipou
Leskovice
Moraveč
Nová Cerekev
Počátky
Polesí
Včelnička
Žirovnice
Celkový součet

Výše MP v Kč
102 856
25 000
330 915
77 495
34 500
55 821
172 300
568 013
25 000
15 000
39 000
1 445 900

Usnesení 11/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 1.445.900,-Kč.
Hlasování pro 23 / proti 0 / zdržel 0
7. Přehled v oblasti dotací za dobu provozu DSO (2016-6/2020)
A.Kolářová pohovořila o úsporách obcí při využití
služeb DSO a také vyčíslila získané dotace za dobu
trvání DSO Nová Lípa. DSO získal pro své členské
obce a jejich příspěvkové organizace na dotacích
150,8 milionu korun (2016 – 6/2020). Bylo
podáno 73 žádostí o dotaci do různých dotačních
titulů, z nichž 47 jich bylo podpořeno, 3 jsou
v náhradních projektech a 10 je v hodnocení.
Pouze 13 podaných žádostí nebylo podpořeno
dotací.

8. Informace o dalších aktivitách a probíhajících projektech – Veřejné zakázky
A.Kolářová předala slovo M. Šustrové, která informovala starosty o povinnostech v oblasti zveřejňování
smluv a skutečně uhrazených cen na profilu zadavatele. Dále informovala o snížení limitů pro
nadlimitní veřejné zakázky.
9. Informace o ukončeném projektu „Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lipa“
V. Hojgrová informovala starosty o ukončení projektu. Strategie obcí byly aktualizovány dle Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ a Programového dokument IROP 2021-2027. Obcím budou předány
v nejbližších dnech.
Připravené dokumenty byly nahrány do systému a 3.6.2020 byly schváleny řídícím orgánem.
Akční plány jsou vyhotovené na 2 roky, ale nyní bude potřeba je aktualizovat (předpoklad 4.čtvrteltí
2020) + analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území (zásobník projektových záměrů) i
vzhledem k přípravě nové strategie MAS Via rustica.

10. OPZ – nový společný projekt: výzva 109
V. Hojgrová informovala starosty o dalším připravovaném společném projektu v rámci DSO Nová Lípa.
Místní agenda 21: Naše města, obce a regiony budujeme s úctou k odkazu předků, s ohledem na
potřeby současníků, s odpovědností za budoucnost potomků.
Je nutné zvolit odpovědného politika pro MA 21 (navržen byl Karel Štefl) a dále přijmout Deklaraci
k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.
K podání žádosti o dotaci je dále nutná aktualizace akčního plánu, schváleného usnesením č. 17/2019,
konkrétně doplnění bodu 9 a 10.
Bod 9) Nástroje komunikace s veřejností na území DSO Nová Lípa: tvorba strategie, manuál jednotné
vizuální identity, informační kampaně, webový portál, vč.aplikací, rozvoj komunikace na sociálních
sítích, rozvoj softskills v komunikačních a prezentačních dovednostech
Bod 10) Zavedení a rozvoj metody udržitelného rozvoje DSO Nová Lípa prostřednictvím Místní agendy
21

Usnesení 12/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje aktualizaci akčního plánu v předloženém znění –
zařazení bodu 9 AP a bodu 10 AP.
Hlasování pro 23 / proti 0 / zdržel 0

Usnesení 13/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje podání společného projektu do 109. výzvy OPZ s
názvem „Řízení kvality a nástroje komunikace s veřejností na území DSO Nová Lípa“.
Hlasování pro 23 / proti 0 / zdržel 0

Usnesení 14/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje odpovědným politikem pro MA 21 Karla Štefla.
Hlasování pro 23 / proti 0 / zdržel 0

Usnesení 15/2020
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa přijímá Deklaraci MA 21.
Hlasování pro 23 / proti 0 / zdržel 0

11. Informace o aktuálních dotačních titulech
Ředitelka pohovořila o možných dotačních titulech v následujícím období (podání žádostí některé DT
již jsou otevřené -OP ŽP, jiné až od listopadu 2020 – únor 2021):
MMR – PRV - místní komunikace, místní památky, místa aktivního a pasivního odpočinku, sportovní
a dopravní infrastruktura, veřejné budovy…)
MMR – Technická infrastruktura – zasíťování parcel (80tis.Kč/parcela)
MZe – Údržba a obnova kult.památek a venkov.prvků – max. 200 tis. Kč
MŽP – výzva vodní zdroje, čištění, zateplení
MO – Válečné hroby – 31.1.2021 !!! Schválení Záměru obnovy – předaného dokumentu
Voda – Kraj Vysočina, MZe, SFŽP… (k tomuto tématu byla rozpoutána diskuze a byl stanoven termín
konzultačního dne s odborníky, a to 24. 6. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti města Černovice).
A. Kolářová dále informovala o podané žádosti o dotaci do MMR na společný projekt „Podpora
venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí DSO Nová Lípa pro rok 2020“. V případě, že bude
tento projekt podpořen, budou realizovány 3 klíčové aktivity:
1. KA) Výměna zkušeností a prezentace úspěšných projektů - výjezd spojený s prohlídkou konkrétního
řešení ve vybraném mikroregionu na téma význam zeleně v intravilánu obce a způsob jejího pojetí
v souvislosti s veřejným prostorem ve venkovské oblasti
2. KA) Workshop –- na téma zdroje vody v krajině – jejich posilování a ochrana. Workshop bude
realizován v jedné členské obci DSO, zaměřen na prezentaci konkrétních řešeních při boji se suchem,
které již byly ve venkovském prostoru realizovány, včetně finančního zajištění.
Současně zde bude vytvořena platforma k přenosu zkušeností mezi jednotlivými členskými obcemi.
3. KA) Odborné vzdělávání starostů - na téma udržitelný rozvoj a strategické plánování aktivit
s dlouhodobým dosahem, bude realizováno v členské obci DSO Nová Lípa, a to v Kamenici nad Lipou.
Vzdělávání bude vést zkušený lektor se zkušeností se strategickým plánováním ve veřejné správě a MA
21, bude připraveno pro 26 členů samosprávy z DSO

