
   

 

Ustavující zasedání Valné hromady SVOP 

Ve čtvrtek 22. listopadu se ve Ždírci nad Doubravou konalo ustavující zasedání Valné hromady Svazku obcí 

Podoubraví. Starostové v úvodu volili ze svých řad nového 

předsedu, místopředsedu, členy představenstva a 

kontrolní komise pro nové volební období. Předsedou se 

stal pan Václav Venhauer, starosta městyse Libice nad 

Doubravou, místopředsedou Ing. Bohumír Nikl, starosta 

města Ždírec nad Doubravou a dalšími členy 

představenstva jsou Mgr. Bc. David Šafránek (Chotěboř), 

Dagmar Vaňková (Jeřišno), Petr Bárta (Vepříkov), Miloš 

Starý (Sobíňov), Ing. Karel Musílek (Maleč). Předsedou 

kontrolní komise se stal místostarosta města Chotěboř 

Mgr. Bc. David Šafránek. Městu Ždírec nad Doubravou 

děkujeme za pěknou organizaci zasedání. 
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Poděkování za spolupráci 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat dnes již bývalým 
starostům a místostarostům členských obcí, kteří se do 
letošních komunálních voleb nezapojili a také těm, kteří ve 
volbách neuspěli, za jejich příjemnou a profesionální spolupráci 
ve volebním období 2014 – 2018.  
 
Přejeme jim do dalších let mnoho úspěchů a spokojenosti v 
osobním i pracovním životě. 
 

Svazek obcí Podoubraví, Centrum společných služeb 

Svazek obcí Podoubraví           

na Facebooku 

Staňte se našimi fanoušky! 

Přispějte i Vy svým námětem a 

napište nám.   

 

Těšíme se na Vaši 

návštěvu! 
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Národní cena ČR za společenskou odpovědnost 2018 
pro Gymnázium Chotěboř a VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

V úterý 27. 11. 2018 převzali ředitel Gymnázia Chotěboř Mgr., Bc. 

Vladislav Smejkal a ředitel VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Mgr. 

Luděk Benák ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu 

za společenskou odpovědnost v kategorii nepodnikajících 

organizací veřejného sektoru. 

Organizace tím získaly národní a mezinárodní EFQM ocenění, 

které je výzvou pro organizace realizující aktivity prospěšné nejen 

pro ně samotné, ale i pro 

jejich zaměstnance, obchodní 

partnery, širokou veřejnost i 

životní prostředí. Posláním 

Národní ceny České republiky 

za společenskou odpovědnost 

je podpořit společenskou 

odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou 

organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace tak 

získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské 

odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být 

dobrým příkladem pro ostatní organizace. Národní cena za 

společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co 

tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě. 

 

Jednání o budoucím „bezdotačním“ provozu CSS 

Dne 19. listopadu 2018 se v malé zasedací místnosti v MěÚ Chotěboř uskutečnilo jednání o budoucím 

„bezdotačním“  fungování Centra společných služeb. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, na který Svaz měst a obcí České republiky obdržel finanční podporu z Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního programu 

zaměstnanost, zde běží již déle než dva roky a jeho 

dotační financování by mělo být ukončeno v červnu 2019. 

Vzhledem k tomu se začínáme zabývat tím, jak zajistit 

financování našeho CSS. Využili jsme nabídku pana Ing. 

Lukáše Vlčka, starosty města Pacov, který nám na 

základě informací o našem DSO připravil vyhodnocení a 

doporučení na změnu fungování pro směřování 

k bezdotačnímu provozu Centra společných služeb 

našeho svazku. V rámci projektu jsme jedním z 83 

smluvních partnerů Svazu měst a obcí České republiky. 
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Centrum moderních technologií na VOŠ, OA a SOUT 
Chotěboř je vybudováno 

Na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém (VOŠ, OA a 

SOUT) Chotěboř se vyučují obory, kde součástí školních vzdělávacích programů jsou předměty 

zaměřené na výuku automatizace, číslicové techniky, CNC programování atd. Tyto obory se velice 

rychle rozvíjejí. Aby škola byla schopna udržet krok s tímto rozvojem a dokázala reagovat na současné 

trendy v těchto oborech, začala před třemi lety budovat centrum moderních technologií. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality odborné přípravy studentů VOŠ, OA a SOUT Chotěboř ve 

vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce, posílení spolupráce školy se zaměstnavatelem 

v regionu a spolupráce s místními ZŠ při realizaci praktické výuky v rámci mimoškolního zájmového 

vzdělávání. Postupně byla škola vybavena 3D CNC měřícím strojem, 3D tiskárnou, svářecím 

trenažérem a další technikou využívající moderní technologie. Poslední fázi projektu bylo vybudování 

učebny, která je vybavena trenažéry pro CNC programování. Správnost úloh mohou studenti ověřit 

v reálném prostředí na nové CNC frézce a CNC soustruhu. 

Využití těchto nových technologií podporuje budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce a 

realizované aktivity posilují vazbu na reálné profesní prostředí a praxi. 

Projekt „Vybavení centra moderních technologií“ byl spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného 

regionálního operačního programu s celkovým rozpočtem více než 9 milionů Kč. 

Za spolupráci při přípravě žádosti o podporu a následné administraci celého projektu děkujeme 

pracovníkům Centra společných služeb, které je zřízeno Svazkem obcí Podoubraví.  

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

Dotace z OPŽP pomůže členským obcím s tříděním  
 

Nová výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 

poskytne obcím a dalším žadatelům dotace na zkvalitnění sběru a opětovného využití komunálního 

odpadu. 

Cílem výzvy je snížit množství odpadu, které skončí nevyužité na skládkách. Dotace může dosahovat až 

85 % celkových způsobilých výdajů.  

Vzhledem k výši minimálních způsobilých výdajů projektu není reálné, aby si malé obce podaly žádost 

samostatně. Proto se členské obce svazku rozhodly pro společnou žádost o dotaci na pořízení nádob na 

třídění odpadů. Administraci tohoto projektu zajistí kancelář CSS Svazku obcí Podoubraví ve spolupráci s 

Energetickou agenturou Vysočiny. Zástupce agentury se zúčastnil prosincové valné hromady, aby 

zodpověděl dotazy zástupcům členských obcí. Realizace projektu proběhne v roce 2019. 
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Modely zemědělské techniky pro ZŠ a MŠ Libice n. D. 
Čtvrtek 6. 12. 2018 se stal výjimečným dnem pro děti ze 

Základní školy a Mateřské školy v Libici nad Doubravou. 

Předseda Družstva vlastníků půdy a majetku (DVPM) 

Slavíkov Ing. Václav Němec společně s  Václavem 

Venhauerem, starostou Libice nad Doubravou, darovali 

dětem hračky - modely traktorů a kombajnů zn. Bruder. Dále 

děti dostaly kartonové skládanky k vymalování, pastelky a 

dárkové kufříky s dopravní tématikou, které poskytl Kraj 

Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka.  

Rozzářené oči dětí vypovídaly o vydařené akci a radosti z 

modelů zemědělské techniky.  

Cílem je zvýšit zájem dětí o studium zemědělských oborů. Podle pana Ing. Němce není jednoduché sehnat 

do zemědělství kvalifikované pracovníky. „Potřebujeme lidi, kteří jsou zruční, chtějí pracovat se zvířaty, jsou 

pracovití a zároveň dokáží ovládat technická zařízení, která k moderní zemědělské výrobě patří. Získat 

lidi, kteří tyto vlastnosti splňují, je složité. Mladí lidé se do zemědělství nehrnou,“ říká Ing. Václav Němec.  

Oblast zemědělství se dlouhodobě potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil. Proto je potřeba hledat cesty, 

jak mladé lidi a zejména pak žáky posledních ročníků 

základních škol motivovat k tomu, aby si tyto obory vybrali ke 

studiu. Právě k tomu mají napomoci motivační prezentace a 

exkurze, které pořádá DVPM Slavíkov již několik let společně 

s hejtmanem Kraje Vysočina. Děti mají možnost prohlédnout si 

nejmodernější zemědělskou techniku, moderní ustájení krav, 

ale i např. samotné dojení mléka. Cílem je ukázat mladým 

lidem, že práce v zemědělství může být zajímavá. Podle pana 

Ing. Němce je zemědělství perspektivní obor: „Poptávka po 

zemědělských pracovnících je stabilní. Odchází totiž starší 

generace zemědělců a zemědělských pracovníků. Tím se otevírá velká možnost pro mladé.“ 

DVPM Slavíkov vzniklo jako družstvo vlastníků půdy a 

majetku na bázi dobrovolnosti. Kromě hospodaření na 

zemědělské půdě vybudovalo moderní stáje, které splňují 

vysoké standardy. Veškeré strojní vybavení je také jedním 

z nejmodernějších v širokém okolí. DVPM Slavíkov dnes 

podniká na 2150 ha zemědělské půdy a hospodaří ve 25 

katastrálních území Chráněné krajinné oblasti Železných 

hor. V roce 2009 DVPM Slavíkov obdrželo společně s obcí 

Slavíkov ocenění Oranžovou stuhu za spolupráci obce a 

zemědělského subjektu v soutěži Vesnice roku.  
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Statutární zástupci členských obcí Svazku obcí Podoubraví 
na nové volební období 2018 - 2022 

  
Na nové volební období 2018 - 2022 byli novými zastupitelstvy členských obcí svazku zvoleni níže uvedení 
starostové a místostarostové. Přejeme jim mnoho úspěchů v řízení obce a těšíme se na pokračování dosa-
vadní výborné meziobecní spolupráce. 
  



 6 

 

 
 

Z činnosti CSS 

 

Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:   

Můj klub (žadatel TJ Sokol Bezděkov z.s. a obec Maleč)  

z programu MŠMT  

 

Výstavba workoutového hřiště s fitness prvky (Sobíňov) 

Nadace ČEZ 

 

Učebna odborných předmětů (žadatel VOŠ, OA a SOUT 

Chotěboř) 

IROP, MAS Podhůří Železných hor  

 

Pořízení lesní techniky (žadatel obec Maleč) 

SZIF, Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Byly připraveny tyto veřejné zakázky:   

- Vodovody a kanalizace Sobíňov – Hlína 

- Elektromobil pro Pečovatelskou službu ve Ždírci n. D. 

 

Další:   

K úspěšným projektům města Ždírec nad Doubravou, 

Elektromobil pro Pečovatelskou službu, Kohoutov přechod pro 

chodce na sil. I/34 a Stezka podél komunikace II/345, ulice 

Chotěbořská, jsou v současné době vydávány právní akty. 

Společný postup obcí za účelem finanční podpory 

endokrinologické a diabetologické ambulance MUDr. Mgr. 

Sylvie Špitálníkové, Ph.D. na zakoupení ultrazvukového 

přístroje. 

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 

  


