INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA

Dostává se Vám do rukou druhé číslo informačního zpravodaje Centra společných služeb (CSS)
a Dobrovolného svazku obcí (DSO) ÚPA. V prvním čísle jsme Vás informovali o tom, co CSS vše může
pro obce zajišťovat, mohli jste se seznámit s dotačními možnostmi, které se chystají v následujícím
období a pro obce by mohly být prospěšné. Ve zpravodaji jste se dále mohli seznámit s aktuálními
informacemi, co se již v rámci CSS událo a zpravodaj také obsahoval informace o veřejných službách
v obcích mikroregionu ÚPA.
V druhém čísle zpravodaje se dozvíte také řadu aktuálních informací. Toto číslo a taktéž i následující
čísla informačního zpravodaje budou mít následující strukturu rubrik:
 Aktuality
 Činnost CSS a DSO ÚPA
- uvedeny budou aktivity, které CSS a DSO uskutečnilo a realizovalo
posledního čísla zpravodaje

v období od vydání

 Dotační okénko – aktuální informace týkající se dotačních výzev a příležitostí pro obce
 Různé – v této rubrice budou uvedeny další informace dle potřeby

Toť vše na úvod a níže se již můžete seznámit s obsahem rubrik v rámci druhého čísla informačního
zpravodaje.
Karel Turek
manažer CSS a DSO ÚPA

Aktuality
Změny v personálním složení CSS
V měsících říjen a listopad 2016 bylo uskutečněno výběrové řízení na obsazení pozice manažera centra
CSS. K 30. 11. 2016 skončila jako manažer CSS paní Zdeňka Hovorková a od 1. 12. 2016 nastoupil
a přebral tuto funkci pan Mgr. Karel Turek. Obsazení pozice specialisty pro rozvoj mikroregionu zůstává
beze změny – úvazek rozdělen mezi pana Ing. Jiřího Škodu a paní Drahomíru Burdychovou.
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Nové internetové stránky DSO ÚPA
Možná jste se již stihli seznámit s novými internetovými stránkami DSO ÚPA, možná ještě ne. Nové
stránky byly do ostrého provozu spuštěny v polovině ledna 2017. Oproti původním stránkám došlo
k pozměnění vizuálního vzhledu a též k rozšíření počtu informací, které lze na webu nalézt. Na úvodní
straně Vás přivítá pět hlavních tematických rubrik:
 Svazek obcí
- zde se dozvíte, které obce jsou členy DSO ÚPA, základní informace o nich.
 Náplň a činnost
- informace týkající se náplně a činnosti DSO ÚPA – naleznete zde stanovy DSO ÚPA, zápisy
z jednání výboru DSO a z jednání správní rady, jaké společenské akce se aktuálně ve členských
obcích konají, partnery svazku atd.
 Centrum společných služeb
- informace související s činností CSS – aktuální zprávy, všechna dosud vydaná čísla
informačního zpravodaje, fotografie z akcí konaných v rámci CSS a především přehled
veřejných služeb na území DSO ÚPA (odkaz na přehled těchto služeb je umístěn i na úvodní
straně v levém sloupci).
 Fotogalerie
- v této rubrice budou postupně umísťovány fotografie související s územím DSO ÚPA.
 Kontakty
- v této rubrice naleznete kontakty na předsedu DSO, manažera DSO, specialisty
pro rozvoj mikroregionu, účetní DSO a kontaktovat nás lze i prostřednictvím emailu
podatelna@mikroregionupa.cz.

Cílem je, aby na stránkách byly stále aktuální informace a aby stránky byly přehledné a uživatelsky
nenáročné na prohlížení. Proto pokud budete mít nějaká doporučení či návrhy na zlepšení obsahu
stránek, zašlete je prosím na manažera CSS (turek@mikroregionupa.cz).
Nejdůležitější informace na závěr: nové internetové stránky DSO ÚPA fungují na stávající adrese jako
doposud, tj. http://www.mikroregionupa.cz/.
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Vytvoření facebookového profilu DSO ÚPA
Na sociální síti Facebook byl vytvořen profil DSO ÚPA, na kterém najdete informace
o aktuálně pořádaných společenských akcích v území. Jedná se o akce různorodých subjektů,
jak samotných obcí, tak různých zájmových spolků, kulturních středisek apod.

Facebookový profil DSO ÚPA najdete na adrese https://www.facebook.com/Dobrovoln%C3%BDsvazek-obc%C3%AD-%C3%9APA-1809753822574909/.

Činnost CSS a DSO ÚPA
2. setkání starostů v rámci projektu týkajícího se CSS
Druhé setkání představitelů DSO ÚPA k projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce se uskutečnilo v úterý 13. 12. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu
v Hořičkách od 13:30 hodin.
Setkání se zúčastnilo celkem 18 představitelů obcí ze svazku (z toho 2 zástupci za obec Chvalkovice).
Na setkání bylo starostům např. představeno vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího
se dotačního managementu, vyhodnocení terénních řízených rozhovorů, které CSS realizovalo
v jednotlivých obcích DSO v průběhu listopadu a prosince 2017 či představeny projekty meziobecní
spolupráce. Podrobné informace týkající se jednání můžete nalézt v zápise ze setkání, který je umístěn
na internetových stránkách svazku (odkaz: http://www.mikroregionupa.cz/evt_file.php?file=485).

Výbor svazku obcí DSO ÚPA
Ve čtvrtek 22. prosince 2016 se od 13:30 hodin uskutečnil výbor svazku obcí DSO ÚPA. V roce 2016
se jednalo již o pátý výbor. Pořadatelství se ujala znovu obec Hořičky. Na programu jednání byla řada
záležitostí. Jmenovat lze např. informace týkající se profesionalizace svazku za rok 2016, dále informace
týkající se dodatku stanov, návrh rozpočtu svazku na rok 2017 atd. Podrobné informace týkající
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se jednání můžete nalézt v zápise ze setkání, který je též umístěn na internetových stránkách svazku
(odkaz: http://www.mikroregionupa.cz/e_download.php?file=data/editor/90cs_1.pdf&original=5_2
016+-+22.+12.+2016.pdf ).

Seminář na téma Veřejné zakázky malého rozsahu
V úterý 31. 1. 2017 byl CSS v Zábrodí pořádán seminář na téma veřejných zakázek malého rozsahu.
Začátek semináře byl ve 14:00 hodin. Pro přítomné byl připraven sál v budově obecního úřadu
a nechybělo ani drobné občerstvení. Seminářem provázela a zároveň školitelkou byla paní Jarmila
Lásková Soldátová, která má s touto problematikou bohaté zkušenosti.
Na seminář zavítalo okolo dvaceti osob
z řad představitelů obcí a dalších zájemců
dozvědět se více o této problematice.
„Ve školení byla přehledně shrnuta celá
problematika. Citace zákona byly
doplněny
jednoduchým
výkladem
a příklady z praxe. Dostali jsme jasný
přehled kudy postupovat a kterých
možných problémů se vyvarovat,“
zhodnotil seminář Petr Jeništa, starosta
obce Velká Jesenice.

Řešení funkčnosti místního rozhlasu v jednotlivých obcích
Od ledna 2017 začalo CSS s postupnou návštěvou obcí, v jejímž rámci provádí kontrolu funkčnosti
varovného systému v obcích. Jedná se především o terénní kontrolu funkčnosti jednotlivých hlásičů
místního rozhlasu, tj. zdali je z hlásičů slyšet hlášení či nikoliv. Do doby uzávěrky tohoto informačního
zpravodaje byla terénní kontrola uskutečněna v těchto obcích: Horní Radechová, Lhota pod Hořičkami,
Mezilečí, Říkov, Slatina nad Úpou, Velká Jesenice a Velký Třebešov, Vestec a Zábrodí. Ve zbývajících
obcích DSO, které byly zapojeny do projektu týkajícího se realizace varovného systému, bude kontrola
uskutečněna v průběhu následujících týdnů (vyjma měst Červeného Kostelce a České Skalice, kterým
tuto činnost zajišťují zaměstnanci odborů).

Aktuální informace vyplývající z legislativních změn
Představitelům obcí jsou průběžně zasílány informace, které vyplývají z legislativních změn a činnosti
obcí se týkají. Jmenovat lze např. novou povinnost, která pro obce vznikla v důsledku novely školského
zákona – jedná se o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol. V souvislosti s tím byly
obcím zaslány i informace týkající se vymezení školských obvodů spádových základních škol. Dále se
jednalo o zaslání vzoru obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Opomenout nelze ani změnu zákona
o podpoře sportu, díky které pro obce nově vyplývají další povinnosti a v důsledku této změny se
dotýkají i dění v samotných obcích (především z pohledu sportovních organizací v obcích působících).
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Další činnosti CSS a DSO ÚPA
Z dalších činností lze zmínit provedení kontrol povodňových plánů obcí a zjištění jejich aktuálnosti,
poradenskou činnost různého zaměření (např. dotační možnosti na určitou akci, otázka zveřejňování
smluv v rámci registru smluv, otázka vytvoření nových internetových stránek pro obec apod.),
aktualizaci internetových stránek DSO a facebookového profilu DSO atd.

Dotační okénko
První letošní dotační projekty se zapojením CSS jsou na světě
Rádi bychom Vás na tomto místě informovali o vzniku prvních projektů se zapojením pracovníků CSS
v letošním roce.
Na základě informací CSS o vyhlášené výzvě na podporu venkovské infrastruktury Ministerstva
zemědělství (program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků) se dvě obce a jedno
město z území Mikroregionu Úpa rozhodly připravit projekty a předložit je s žádostí o dotaci Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu. Přestože trvání výzvy bylo velmi krátké a kompletní projektové
žádosti včetně příloh musely být hotovy již v pátek 24. února, podařilo se díky aktivitě dotčených obcí
a také specialistů Centra společných služeb, jež projekty ve spolupráci s obcemi připravovali, tento
termín ve všech třech případech stihnout a žádosti předložit.
Konkrétně tak žádalo město Červený Kostelec na opravu kapličky v Olešnici, obec Velká Jesenice
na opravu hřbitovní zdi a jejich součástí a Hořičky na zřízení odpočinkové zóny v centru obce.
Přestože dotace dosahují v tomto dotačním titulu max. desítky či stovky tisíc korun, je třeba
vyzdvihnout zejména aktivitu zúčastněných obcí, jež byly schopny reagovat na krátkou výzvu
Ministerstva zemědělství (MZe), a pokusily se společně s CSS takovéto projekty připravit. O podpoře
a přidělení dotace by mělo být rozhodnuto do léta tak, aby se projekty případně realizovaly ještě letos.

Informační semináře v území
V nejbližší době se v Královéhradeckém kraji uskuteční několik zajímavých seminářů v oblasti dotační
politiky a dotací nejrůznějšího charakteru, potenciálně využitelné jak pro samotné obce a jejich
představitele, tak pro další subjekty z území mikroregionu (podnikatele v zemědělství či lesnictví ad.).
Již 9. března se v Hradci Králové uskuteční seminář MZe pro 4. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje
venkova. Více informací, vč. přihlášky na: http://www.ekomonitor.cz/seminare/. Pro obce budou
v rámci výzvy vyhlášena témata jako: podpora agroturistiky, odstraňování škod způsobených
povodněmi či neproduktivní investice v lesích. Další řada témat pak bude zajímat především lesnické
a zemědělské podnikatele.
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Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem regionálního rozvoje ČR pořádá dne 13. března
na krajském úřadě Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v programu přeshraniční spolupráce
ČR- Polsko, v prioritních osách 1, 2, 3 a 4. Pokud tak některý ze subjektů v území mikroregionu uspěl
s žádostí o podporu projektu přeshraniční spolupráce a chystá se k realizaci nebo mu již realizace běží,
pak je tento seminář velmi vhodným způsobem seznámení se s povinnostmi příjemců v tomto
programu.
V březnu se uskuteční další, obdobná akce, avšak určená úspěšným žadatelům o podporu v rámci
Fondu mikroprojektů. Konkrétně se jedná o školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis. To proběhne dne 7. března, taktéž na na krajském úřadě Královéhradeckého kraje.
Více k oběma akcím: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/euspoluprace-cr-pl/2014-2020/xxx-72301/

Připravte se včas
Přestože rok 2017 je stále na svém začátku, již nyní upozorňujeme zástupce obcí, ale i dalších subjektů
v území, na potřebu připravit se včas na chystané dotační tituly, zejména ty národní a krajské, mající
sběr žádostí každoročně zpravidla na přelomu roku (přibližně v období listopadu daného roku až ledna
či února roku následujícího).
Vzhledem k tomu, že mnohé pro obce atraktivní tituly vyžadují kromě jiného pokročilou stavební
připravenost (často existenci pravomocného stavebního povolení na danou akci apod.), je nezbytné již
nyní podnikat kroky k zajištění této připravenosti ke konci roku a tím možnosti ucházet se o podporu
na zamýšlenou akci.
Ať již se jedná o projekty v oblasti bezpečnosti dopravy (chodníky) či cyklostezky (oboje Státní fond
dopravní infrastruktury), nebo podporované bydlení (Ministerstvo ro místní rozvoj, dále jen MMR)
či dotace v oblasti rozvoje venkovské veřejné infrastruktury (MMR) nebo sportovní infrastruktury
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT) a další. Stejně tak dotační podpora
Královéhradeckého kraje bude spuštěna tradičně na podzim letošního roku a je třeba počítat
s rezervou na připravenost.
Centrum společných služeb je zde nejen pro starosty měst a obcí z území Mikroregionu Úpa, ale
i pro další subjekty z území, mající potřebu získání informací o podmínkách a možnostech dotačních
titulů či poskytnutí nezbytné podpory pří přípravě jejich projektů.

Aktuální výzvy
Z načasování druhého čísla informačního zpravodaje plyne menší rozsah aktuálních či na nejbližší dobu
plánovaných výzev. Řada z nich relativně nedávno skončila (vč. například výše uvedené národní výzvy
MZe či dotačních titulů MMR či MŠMT). Stejně tak i většina krajských dotačních výzev. Přesto zůstávají
aktuálně otevřeny nebo se chystají některé výzvy ať již krajské, národní či evropské.
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1. Aktuální krajské dotační tituly
Krajské tituly KH kraje

Rámcový předmět podpory

Vzdělávání a
prevence rizikového
chování

Rozvoj tvůrčích schopností dětí; zájmová činnost;
polytechnická výchova; etická výchova; prevence rizikového
chování dětí
Protipovodňová ochrana; odpady a ovzduší; ochrana
přírody a krajiny; včelařství; eko-výchova; „návesní“ vodní
nádrže; kotlíkové dotace
Úprava lyžařských běžeckých tras; činnosti turistických
informačních center; destinační management

Životní prostředí a
zemědělství
Cestovní ruch

Termín ukončení výzvy

30.3.2017

24.3.2017
28.4.2017

2. Národní dotační tituly
Aktuálně je otevřen například tzv. Národní program Životní prostředí spravovaný Ministerstvem
životního prostředí, resp. Státním fondem životního prostředí. Ten nabídne obcím, ale i dalším
subjektům možnost ucházet se o podporu v tématech jako: zdroje pitné vody, domovní čistírny
odpadních vod, likvidace hydrogeologických vrtů, auta s alternativními pohony, územní studie krajiny,
zachování ozonové vrstvy či ekologická likvidace autovraků.

3. Vybrané evropské dotační tituly
Evropské dotace, na rozdíl od národních a krajských, nefungují na principu ročních rozpočtů, a tedy
i ročních cyklů výzev. Je jich tedy opět celá řada ať již přímo vyhlášených nebo připravovaných
na nejbližší období.
Dotační titul

Program
rozvoje
venkova
(PRV 20142020)

OP Životní
prostředí
(OP ŽP)
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Rámcový předmět podpory
Aktuálně budou vyhlášena tato témata:
Lesnická infrastruktura, Zahájení činnosti mladých zemědělců
Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky,
Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Odstraňování škod způsobených povodněmi, Neproduktivní
investice v lesích, Přeměna porostů náhradních dřevin, Technické
vybavení dřevozpracujících provozoven, Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.
OP ŽP plánuje na celý rok 2017 výzvy ve všech prioritních osách a
jejich jednotlivých tématech.
Budou tak vyhlášeny výzvy v oblasti zateplení veřejných budov,
vodohospodářské infrastruktury, opatření v krajině i v sídlech
(zeleň), budou realizovány výměny neekologických zdrojů vytápění,
opatření v oblasti odpadového hospodaření a dalších.
Bližší informace, včetně upřesnění podporovaných aktivit, alokací a
termínů Vám poskytne Specialista pro rozvoj mikroregionu CSS (Ing.
Škoda, viz níže).

Termín ukončení
výzvy

duben 2017

průběžně po celý rok
2017, dle konkrétní
výzvy

7

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

OP
Zaměstnanost
(OP Z)

Sociální bydlení (výstavba a úprava bytů pro sociální bydlení)
Polyfunkční komunitní centra – obdoba dříve vyhlášených
komunitních center, zvažováno je mírné rozvolnění od čistě
sociálních služeb a sociální práce
Výstavba a modernizace přestupních terminálů – z podstaty výzvy
určeno spíše větším obcím a městům
Energetické úspory v bytových domech – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech
Cyklodoprava – výzva bude sice pravděpodobně vyhlášena, ale
jedná se o druhou, svým způsobem doplňkovou výzvu, kde nebude
snadné uspět, i s ohledem na omezenou alokaci - cca 300 mil. Kč
Z chystaných výzev OP Z Ministerstva práce a sociálních věcí
upozorňujeme zvláště na výzvu pro územní samosprávné celky
v oblasti Efektivní veřejná správa – jejím cílem je pomoci obcím
připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací
reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy
České republiky.

květen – září 2017
květen – říjen 2017
květen – září 2017
leden - listopad 2018

duben – září 2017

březen – květen
2017

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další informace nebo prověříme
podporovatelnost právě Vašeho záměru.

Různé
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně personálního složení CSS, níže uvádíme aktuální kontakty
na realizační tým.
Mgr. Karel Turek
Manažer CSS a DSO ÚPA
Tel.: 604 558 002
608 770 622
Email: turek@mikroregionupa.cz
Ing. Jiří Škoda
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 773 585 555
Email: skoda@mikroregionupa.cz
Drahomíra Burdychová
Specialista pro rozvoj mikroregionu, účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz

Číslo 2

8

