INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA
Pomalu se nám blíží konec letošní zimy, kterou lze z pohledu počasí zhodnotit jako vydařenou.
Ač to na první pohled nevypadalo, ve vyšších oblastech nakonec napadlo značné množství sněhu, což
přivítali především příznivci zimních sportů. Mrazy sice moc dlouhou dobu nebyly, ale pokud již ano,
dalo se i bruslit.
Jak bylo psáno v minulém čísle informačního zpravodaje, rok 2018 byl ve znamení voleb
do zastupitelstev obcí. V našem regionu se volil i nový senátor pro volební obvod „Náchod“. Novým
senátorem pro obvod „Náchod“ byl ve 2. kole zvolen Martin Červíček brig. gen. Mgr., který porazil
Pavla Bělobrádka MVDr. Ph.D., MPA.
Co se týče voleb do zastupitelstev obcí, v řadě členských obcích v našem svazku došlo k obměně
vedení. Nový starosta či starostka byli zvoleni celkem v šesti obcích z osmnácti: Česká Skalice, Litoboř,
Mezilečí, Říkov, Velký Třebešov a Vestec. Nový místostarosta či místostarostka byli zvoleni celkem
v osmi obcích z osmnácti: Červený Kostelec, Česká Skalice, Litoboř, Mezilečí, Rychnovek (zvoleni dva
noví místostarostové), Říkov (z dvou místostarostů z období 2014 až 2018 zůstal pouze jeden), Vestec
a Žernov.
Příjemné počtení přeje
Karel Turek
manažer CSS a SO ÚPA

Aktuálně z života CSS a SO ÚPA
Volby do orgánů Svazku obcí "ÚPA"
V roce 2018 se vyjma voleb zmíněných v úvodu uskutečnily ještě jedny volby, které se týkaly pouze
přímo našeho svazku, konkrétně volby do jeho orgánů. Volby proběhly na jednání výboru Svazku obcí
"ÚPA" v Dolní Radechové dne 15. listopadu 2018. Volilo se složení správní rady, volba předsedy,
určení počtu místopředsedů a volba místopředsedů.
Správní rada má 5 členů. Na následující čtyřleté období byly do správní rady zvoleni:
•
•
•
•
•
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Zástupce města Červený Kostelec – místostarosta města Jiří Regner
Zástupce města Česká Skalice – starostka města Ing. Zuzana Jungwirthová
Zástupce obce Velká Jesenice – starosta obce Petr Jeništa
Zástupce obce Dolní Radechová – starosta obce Ing. Jan Michel
Zástupce obce Slatina nad Úpou – starostka obce Marie Pokorná
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Z řad zvolených členů správní rady se volil nový předseda svazku. Na tuto pozici byl na následující
čtyřleté období zvolen zástupce města Červený Kostelec pan Jiří Regner.
V další volbě se volil počet místopředsedů. Správní radou minulého volebního období bylo
doporučeno, aby se volili dva místopředsedové, což bylo schváleno. Samotná volba místopředsedů
dopadla na následující čtyřleté funkční volební období následovně:
•
•

Starosta obce Velká Jesenice – Ing. Petr Jeništa
Starosta obce Dolní Radechová – Ing. Jan Michel

Sněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů a udělila
výjimku, senát navrhl pozměňovací návrhy
Na konci roku 2018 proběhlo v poslanecké sněmovně schválení vládního návrhu zákona o zpracování
osobních údajů. Nový zákon využil možnost přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR
a snížil sankce např. pro malé obce. I když maximální výše sankce zůstala na 10 miliónech korun,
pro obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou
působností, dobrovolné svazky takových obcí, školy a školky a další příspěvkové organizace zřizované
takovou obcí či dobrovolným svazkem obcí, schválili poslanci výjimku. Za přestupek tak malá obec
může dostat pokutu maximálně 5 000 Kč, resp. 15 000 Kč, pokud bude přestupek spáchán tiskem,
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem. Co však sněmovnou neprošlo, bylo navrhované snížení věkové hranice dítěte z 15 na 13 let
k samostatnému udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti. Zákon byl začátkem roku 2019 postoupen do Senátu, který jej projednal na své
schůzi dne 30. 1. 2019 a navrhl pozměňovací návrhy. V rámci těchto pozměňovacích návrhů
je mj. doporučeno upustit od uložení správního trestu, pokud se jedná o orgán veřejné moci.
Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy projedná na svém zasedání od 5. března 2019.

Občané řady členských obcí měli či mají možnost vyjádřit se k rozvoji své obce
Ve 12 obcích svazku probíhá v současné době zpracovávání Programů rozvoje obcí, v městysi Žernov
je pak řešena aktualizace dokumentu. Zpracování těchto dokumentů
je řešeno v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka“. Občané těchto obcí a subjekty v těchto obcích působící
mají možnost vyjádřit se k rozvoji dané obce dvojím způsobem:
prostřednictvím dotazníkového šetření a na veřejném projednávání.
V některých obcích již tyto možnosti občané a subjekty měli, v jiných
teprve budou. Aktuální přehled je uveden v následujícím rámečku.
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Název obce
Červená Hora
Hořičky
Chvalkovice
Lhota pod Hořičkami
Litoboř
Mezilečí
Rychnovek
Říkov
Slatina nad Úpou
Velká Jesenice
Velký Třebešov
Zábrodí
Žernov

Dotazníkové šetření
proběhlo v průběhu června 2018
proběhlo v průběhu prosince 2018
a ledna 2019
ještě nebylo realizováno
proběhlo ke konci roku 2018
ještě nebylo realizováno
proběhlo v průběhu září a října 2018
ještě nebylo realizováno
proběhlo v průběhu července 2018
proběhlo v průběhu května 2018
ještě nebylo realizováno
ještě nebylo realizováno
ještě nebylo realizováno
proběhlo v průběhu září a října 2018

Veřejné projednávání
bude se teprve konat
bude se teprve konat
bude se teprve konat
bude se teprve konat
bude se teprve konat
uskutečnilo se 30. ledna 2019
bude se teprve konat
bude se teprve konat
uskutečnilo se 22. ledna 2019
bude se teprve konat
bude se teprve konat
bude se teprve konat
bude se teprve konat

Nařízení ePrivacy zřejmě v roce 2019 platit ještě nebude
Cílem nařízení ePrivacy, tj. nařízení o soukromí a elektronických komunikacích je chránit důvěrnost
elektronických komunikací, a hlavně zmodernizovat a rozšířit stávající pravidla. Stávající pravidla jsou
v současné době zaměřena pouze na tradiční poskytovatele telekomunikačních služeb a nevztahují
se např. na internetové hlasové a chatovací služby (např. Skype, Messenger, Gmail nebo WhatsApp
atd.).
Nařízení ePrivacy představuje doplnění a upřesnění GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Hlavním rozdílem mezi GDPR a ePrivacy je, že GDPR chrání osobní data, zatímco ePrivacy důvěrnost
elektronické komunikace a zařízení.
Vyjma výše zmíněných komunikačních služeb se ePrivacy dotkne např. i ochrany před nevyžádanou
poštou nebo telemarketingem. V plánu je také větší transparentnost telemarketingových hovorů, aby
lidé věděli, že se jedná o marketingový hovor a mohli si jej také zablokovat. Sjednotit by se měla
i pravidla spojená s cookies navštěvovaných stránek, a to jak pro uživatele, tak provozovatele webů.
Nařízení ePrivacy mělo původně nabýt účinnosti zároveň s GDPR, tj. od 25. května 2018. To se však
nestalo a díky stávajícím diskuzím nad finálním změním nařízení se konečné datum schválení stále
odkládá. Datum platnosti tohoto nařízení tak zůstává stále neznámé.
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Činnost CSS v oblasti veřejných zakázek
Cílem služby pro členské obce je poskytování poradenství a podpory při realizaci veřejných zakázek
obcemi, zejména veřejných zakázek malého rozsahu. Obce tedy mohou využít jak konzultace při jimi
řešených veřejných zakázek, tak služby přímého podílení se specialisty na veřejné zakázky na realizaci
plánované veřejné zakázky, tedy na:
-

přípravě zadávací dokumentace;

-

účasti na samotném otevírání obálek;

-

expertní a administrativní podpoře hodnoticí komise;

-

účasti na hodnocení a posuzování obdržených nabídek;

-

zpracování relevantních protokolů;

-

supervize povinností, zejména povinnosti uveřejňovací (profil zadavatele, registr smluv apod.),
případně pomoc s uveřejněním.

V uplynulém období byly zejména konzultovány úkony při přípravě výběrových řízení (konzultace
zadávací dokumentace, podmínek, hodnocení či značkové specifikace v rozpočtech apod.), případně
úkony související již s ukončenými výběrovými řízeními, zejména uveřejňovací povinnosti (smlouvy
o dílo nad 500 tis. Kč bez DPH na profil zadavatele či uveřejnění skutečně uhrazených cen). Konkrétně
byla realizována spolupráce při přípravě výběrového řízení v obci Rychnovek na rekonstrukci sociálních
zařízení v místní ZŠ.
Vzhledem k podpoře projektů na zvyšování bezpečnosti dopravy v rámci IROP / MAS Mezi Úpou a
Metují v obcích Říkov, Zábrodí, Žernov a ve městě Česká Skalice, byla a nadále bude těmto projektům
poskytována administrativní podpora při plnění smlouvy o dílo a při práci s Modulem Veřejných
zakázek v MS2014+ a bude poskytována podpora při přípravě podkladů pro kontrolu výběrových řízení
na Centru pro regionální rozvoj.
Nadále probíhala revize a aktualizace směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
u členských obcí svazku, a to zejména u obcí, které ještě nezapracovaly navržené změny
a aktualizované směrnice neschválily.
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Dotační okénko
Hlavní okruhy činností Centra společných služeb v oblasti dotací
Obdobně jako v předchozích číslech přinášíme na úvod přehled aktivit, které v dotační oblasti nabízí
Centrum svým členským obcím, resp. subjektům z jejich obvodu, které přispívají k jeho
socioekonomickému rozvoji (NNO, podnikatelské subjekty a další) v mnoha oblastech.
1. Konzultace konkrétních záměrů
Jakýkoli subjekt má možnost využít konzultace svého projektového záměru. Smyslem aktivit tohoto
typu je poskytnutí základní informace, kterým směrem se v oblasti zajištění dotací na záměr ubírat,
případně ověření, zda na daný záměr lze nalézt potenciálně vhodný dotační titul. Jedná se o základní
nasměrování dalších úvah o podobě projektů a možnostech (či naopak nemožnosti) jejich financování.
2. Sledování relevantních výzev a informování obcí
V této aktivitě se Centrum zaměřilo zejména na ty výzvy, které jsou z povahy věci, a ze znalosti
pracovníků CSS o potřebách obcí svazku, nejvíce relevantní a reálně využitelné. Právě na tato témata
se soustředily aktivity CSS tak, aby starostové dokázali z těchto informací těžit.
3. Aktivity v oblasti administrace podpořených projektů a zajištění dotačního managementu
V rámci tohoto typu aktivit jsou realizovány takové kroky, které musí zajišťovat a plnit příjemci dotace
v souvislosti s podpořenými akcemi a v souladu s podmínkami konkrétní výzvy a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Jedná se o aktivity, jakými jsou např. jednorázové konzultace, ověření, zjišťování
informací k projektům, které si obce realizují buď vlastními silami, případně jiným způsobem, a měly
potřebu ověření konkrétních informací. Druhou kategorií pak jsou projekty, kde CSS zajišťuje
komplexně jejich administraci.
4. Podílení se na přípravě konkrétních projektových záměrů
V této aktivitě vznikají s podporou Centra konkrétní záměry do dotačních titulů. Tato aktiva zpravidla
navazuje na některou z předchozích uvedených.
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Příprava žádostí o dotace v obcích svazku, připravovaných Centrem společných
služeb
Výzva MAS – Bezpečnost dopravy I (rok 2018)
Již v srpnovém zpravodaji jsme informovali o realizaci výzvy Místní akční skupiny (MAS) Mezi Úpou
a Metují, jež proběhla v létě roku 2018. Do ní se podařilo Centru společných služeb, i přes enormní
časový pres, ve kterém bylo nutno tyto žádosti připravit (daný krátkou dobou vyhlášení výzvy a zároveň
vysokým zájmem členských obcí), předložit celkem 5 projektů v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy,
konkrétně:
-

Obec Zábrodí – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zábrodí – chodník v Zábrodí – Horní Rybníky;

-

Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – trasa G1, Ratibořice;

-

Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – ulice Lidická;

-

Městys Žernov – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Žernově – rekonstrukce chodníku spojujícího
náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť aut. zastávek;

-

Obec Říkov – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Říkov – chodník podél silnice III/28513.

Všech pět projektů bylo, díky vysoké kvalitě připravených záměrů předložených do výzvy a díky
připravenosti obcí, nakonec podpořeno.

Výzva MAS – Bezpečnost dopravy II (rok 2019)
Jelikož Místní akční skupině zůstaly prostředky alokované na téma bezpečnosti dopravy ještě na další
výzvu, byla tato následná výzva vyhlášena již v prosinci 2018 s tím, že čas na přípravu byl opět relativně
krátký, kdy již 31. ledna 2019 byla výzva ukončena. Přesto se podařilo Centru připravit dva projekty
členských obcí, resp. měst:
-

Město Červený Kostelec – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec – chodník
podél silnice III/3039;

-

Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – chodník ulice Křenkova.

Výzvy Královéhradeckého kraje
Na konci roku 2018 vyhlásil Královéhradecký kraj obvyklé výzvy v různých oblastech, kdy je tradičně
nejatraktivnější dotační titul Program obnovy venkova. Do něho mohou žádost předkládat obce
do 3 000 obyvatel.
I tuto výzvu členské obce svazku využily a společně s Centrem připravily projekty, konkrétně v oblasti
bezpečnosti dopravy:
-

Žernov – Opravy místních komunikací v obci Žernov;

-

Dolní Radechová – Oprava místní komunikace Kalasperk.
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Oba tyto projekty, kde je v sumě žádáno o více než milion korun, jsou nyní ve fázi hodnocení, resp. již
víme, že prošly kontrolou přijatelnosti a nyní se již hodnotí jejich přínos z pohledu kraje. Pokud by byly
nakonec podpořeny, je jejich realizace plánována na letošní rok.

Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj (Program obnovy a rozvoje venkova 2019)
Na výzvy tradičně bohatý konec roku přinesl také vyhlášení výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Z nich
nejatraktivnější z pohledu Svazku a jeho členských obcí je Program obnovy a rozvoje venkova pro obce
do 3 000 obyvatel.
Do nich se původně zvažovalo předložit 5 projektů, z nichž nakonec, z objektivních důvodů, mohly být
podány „jen“ dva, a to konkrétně:
-

Žernov – Opravy místních komunikací v obci Žernov;

-

Mezilečí – Obnova a dobudovaní spolkových prostor obec Mezilečí.

Další tři projekty našich členských obcí (Horní Radechová, Litoboř a Slatina nad Úpou) nakonec
z různých důvodů, ale obecně zejména z důvodu nedostatečné projektové přípravy (tj. připravenosti
stavební či technické dokumentace, případně problematického vydání příslušných povolení stavebního
úřadu) podány být nemohly.
Tyto projekty zůstávají v „zásobníku projektů“, tedy mezi těmi projekty, které obce mají zájem
do budoucna realizovat, a které mohou být připraveny do dalších kol výzev stejných či obdobných
dotačních titulů.

Běžící dotační projekty a administrace s nimi související
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o přípravě projektů obce Slatina nad Úpou (podpora tvorby
územního plánu) a Červený Kostelec (podpora demolic nevyužívaných objektů a nalezení nových funkcí
území). Oba tyto projekty, připravené ve spolupráci obcí s CSS, byly podpořeny a realizují se, resp.
v případě Červeného Kostelce již byly dokončeny.
Zatímco projekt podpory tvorby územního plánu ve Slatině nad Úpou pokračuje dalšími fázemi
zpracování a jeho ukončení je plánováno až na letošní červenec, projekt demolice v Červeném Kostelci
byl ukončen nejen fyzicky, ale ve spolupráci s CSS jej město ukončilo i administrativně, odevzdáním
kompletního souboru dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce. Pokud budou tyto dokumenty
akceptovány, akce bude definitivně uzavřena. Na ni však naváže v letošním roce realizace tzv. Projektu
následného využití, ke kterému se město v podmínkách dotace zavázalo. Jeho předmětem je na místě
odstraněné nemovitosti vybudovat parkovací stání a chodník.
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Administrace projektů bezpečnosti
Jelikož se podařilo získat pro pět projektů v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy dotační podporu
z IROP prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují, zapojilo se Centrum bezprostředně po dokončení
přípravy do realizační fáze projektů a s tím související administrace a plnění povinností dotačního
titulu. Podpořené projekty se aktuálně nacházejí v různých fázích fyzické realizace:
-

Projekt v Říkově je fyzicky ukončen a v současnosti již běží ukončování administrativní.

-

Projekty Zábrodí a Žernova se nachází přibližně ve stejném stupni rozpracovanosti, kdy obě obce
již mají uzavřena výběrová řízení na dodavatele a fyzická realizace se tak rozběhne v nejbližší
době. Obě obce také mají nastaven shodný konec ukončení na červenec letošního roku.

-

V tomto srovnání jsou zatím v trochu rannější fázi realizace oba projekty České Skalice – u nich
ještě nebylo dokončeno výběrové řízení. I zde je ovšem v plánu obě akce fyzicky dokončit
v červenci letošního roku.

Centrum společných služeb je a nadále bude nápomocno u všech pěti projektů jak v průběhu fyzické
realizace (tj. zhruba do července 2019), tak v průběhu dokončování administrace (zhruba do konce
roku 2019).

Výhled přípravy žádostí o dotace v obcích svazku
Příprava dalších projektů se předpokládá i v dalším období. Kromě těch, které byly zmíněny výše, které
se nepodařilo předložit do letošní výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, se již nyní počítá s projekty:
-

Výtah do ZŠ v Červeném Kostelci (výzva MAS Mezi Úpou a Metují na školskou infrastrukturu);

-

Dotace na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu ve Slatině nad Úpou
(výzvy Královéhradeckého kraje);

-

Žádost o dotaci na stavbu požární zbrojnice ve Velké Jesenici (výzvy Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru).

Další projekty budou pravděpodobně přibývat s dalšími připravovanými a vyhlašovanými výzvami.

Aktuální či plánované výzvy
1. Krajské dotační tituly
Jedinou aktuálně běžící výzvou je titul na rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod, kde výzva končí 29. března 2019. Jeho prostřednictvím mohou obce získat
příspěvek jak na vlastní budování infrastruktury v oblastí zásobování vodou, tak i na přípravu
projektové dokumentace pro tyto akce.
Všechny ostatní dotační tituly, včetně tzv. kotlíkových dotací, byly ukončeny a aktuálně neběží. Jejich
nové spuštění, na rok 2020, se předpokládá zase na podzim letošního roku.
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2. Národní dotační tituly
Národní dotační tituly jsou tradičně v prvním pololetí roku spíše skoupé na nové výzvy. Přesto nějaké
očekávat lze:
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vyhlásí s vysokou mírou
pravděpodobnosti každoroční titul na pořízení požární technicky (obvykle CAS) a výstavbu
či rekonstrukci požárních zbrojnic.
Aktuálně otevřené výzvy Národního programu životní prostředí nejsou tematicky či územně příliš
zaměřeny na obce. V delším horizontu je však možné zmínit plán Ministerstva životního prostředí
otevřít výzvu na realizaci zahrad v přírodním stylu, kdy mohou obce pro svá školská zařízení (MŠ, ZŠ)
žádat o příspěvek na úpravu školní zahrady se zahrnutím přírodních prvků, provázaných s EVVO
(environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Tato výzva je ve výhledu na druhou polovinu roku
2019. Ve výhledu Programu je i výzva na likvidaci černých skládek a odstraňování ekologických zátěží.
Ta by měla být vyhlášena již v první polovině roku 2019.
Někdy na konec léta lze také očekávat vyhlášení tradičních titulů Státního fondu dopravní
infrastruktury zaměřených na bezpečnost dopravy a na budovány cyklistické infrastruktury.

3. Vybrané evropské dotační tituly
Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis vyhlásil v říjnu roku 2018 výzvu pro předkládání projektových žádosti do Fondu
mikroprojektů, prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". U mikroprojektů nebude žádné
omezení, tedy může být předložen mikroprojekt typu A, B i C (odstupňováno dle míry společného
charakteru projektu – tedy společný, tzv. zrcadlový i projekty samostatné). Nejzazší termín pro podání
žádosti je stanoven do 30. 5. 2019. Zasedání členů Euroregionálního řídícího výboru, kteří budou
rozhodovat o schválení předložených projektů, se uskuteční dne 11. 10. 2019.
Následně ode dne 31. 5. 2019 bude vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádosti do prioritní
osy 4 "Spolupráce institucí a komunit" + do prioritní osy 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ (s podmínkou, že projekty v prioritní ose 2 musí přispívat k plnění
výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou").
Nejzazší termín pro podání žádosti bude stanoven do 31. 10. 2019.
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Níže uvádíme (z pohledu obcí) další významné plánované výzvy evropských titulů na nejbližší období:
Dotační
titul
OP Životní
prostředí
(OP ŽP)

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

Rámcový předmět podpory
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

IROP nabízí v nadcházejícím období pouze výzvu na:
- Energetické úspory v bytových domech III – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech

Termín
výzvy
Další výzva se
předpokládá někdy
na jaře 2019
08/2018-12/2019

02/2018 -11/2019

4. Místní akční skupina (MAS) Mezi Úpou a Metují
Podle aktuálních informací z MAS se předpokládá vyhlášení výzev v následujících tématech:
-

Oprava památek;
Infrastruktura ve vzdělávání;
Bezpečnost dopravy.

Všechny výzvy by měly být vyhlášeny zhruba v polovině roku 2019. Zatímco výzvy v oblasti bezpečnosti
a vzdělávací infrastruktury jsou již známou a vyzkoušenou oblastí, dotace na rekonstrukci památek jsou
tématem v regionu novým a je otázkou, zda se podaří jej naplnit zejména díky omezení výzvy
na památky národní, případně zařazené na indikativní seznam národních kulturních památek.

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další informace nebo
prověříme podporovatelnost právě Vašeho záměru či pomůžeme s jeho přípravou tak, aby
se nabízené dotace dostaly v co největší míře do našeho území.
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Různé
Připomínáme, že na internetových stránkách Svazku obcí "ÚPA" naleznete aktualizované dostupné
veřejné služby v obcích Svazku obcí "ÚPA". Na úvodní stránce stačí kliknout
na odkaz, který je znázorněn na obrázku níže v červeném rámečku. Kliknutím na obrázek níže budete
také přesměrováni na aktualizovaný přehled.

Pokud budete chtít s něčím poradit či něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

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
Mgr. Tereza Tyrychtrová
Specialista na veřejné zakázky
Tel.: 602 361 877
Email: tyrychtrova@mikroregionupa.cz
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Drahomíra Burdychová
Specialista pro rozvoj mikroregionu, účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758

Simona Michelová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel.: 730 510 371
Email: michelova@mikroregionupa.cz

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz
Kancelář
třída T. G. Masaryka 119
552 03 Česká Skalice
(projít chodbou a po schodech do druhého patra)
Vzhledem k časté práci v terénu a mimo kancelář se může stát, že zrovna nikdo nebude v kanceláři.
Pro jistotu přítomnosti v kanceláři a pro domluvení schůzky zavolejte na tel. 604 558 002.
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