
  
 
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ TIŠNOVSKO         4 / 2018 

  

ZPRAVODAJ  

 
     

1 

TyJáTr FEST 2017 
na Tišnovsku 

 

3 
Benefice pro lavice 
Kuřimská Nová Ves 

 

5 
OPŽP / DSO Tišnovsko – 

kontejnery na separované 

druhy odpadu 

 

 
Realizační tým festivalu,foto:Radka Pavlíčková 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

dovolte mi seznámit vás s dalším 

vydáním Informačního zpravodaje 

dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. 

Vydání tohoto zpravodaje probíhá 

v rámci projektu „Posilování administra-

tivní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“ a je dalším shrnutím 

uplynulého období.  

V rámci Centra společných služeb jsou 

poskytovány služby v oblasti veřejné 

správy s důrazem na samosprávné 

kompetence, ale i kompetence v 

přenesené působnosti. Služby jsou 

zaměřeny také na odborné poradenství 

39 členským obcím v oblastech veřejných 

zakázek, dotací, právní podpory, 

ekonomické agend nebo společných 

postupů.  V posledních měsících je u 

nás problematika GDPR jednou nejvíce 

probíraných témat. Starostové a další 

představitelé obcí jsou zahlceni různoro- 

 

 
PROJEKTY                                                                                

TyJáTr FEST 

2017 na Tišnovsku 
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ve spolupráci s obci Maršov, městysem Doubravník 

a obcí Hradčany připravili pro obyvatelé, návštěvníky regionu i zahraniční publikum 

již podruhé kulturní festival pod názvem TyJáTr FEST 2017.  

 

 
Obec Maršov, soubor LOTA LOMNICE | foto: Radka Pavlíčková 

Jedna z hlavních myšlenek festivalu je jeho putování – předání štafety dalším obcím, 

aby se i ony mohly představit a prezentovat i vzdálenějším sousedům a moci tak třeba 

navázat bližší partnerskou a přátelskou spolupráci. Proto se i tohoto roku festival konal 
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dou agendou a nabídkami vzdělávacích či 

poradenských portálů. 

SMOČR v rámci projektu CSS připravil 

pro obce úspěšnou implementaci GDPR 

včetně formulářů a šablon. Odborné 

činnosti v našem Centru souvisí i 

s vyhlášením dotačních programů 

Jihomoravského kraje pro rok 2018. 

Probíhají zde mnohé poradenské aktivity  

v rámci tvorby a kontroly zadávacích 

podmínek výběrových řízení malého 

rozsahu jednotlivým obcím, tvorby 

směrnic či úpravy právních vyhlášek atd. 

Aktuálně Centrum připravuje několik 

společných projektů svazku, kterým je 

např. pořízení mobilního podia pro obce 

Tišnovska z dotačních programu PRV 

JMK 2018 a ČEZ, a.s. a taky projekt na 

kontejnery na separované druhy odpadu  

s možností financování z OPŽP.  

Věříme, že Vás naše aktuální informace o 

dění v CSS Tišnovsko zaujmou a budou 

Vám i nadále přínosem či už v oblasti 

veřejné správy, nebo spolupráce 

s Centrem.   

PhDr. Miriam Jedličková, manažerka CSS 

Centrum společných služeb 

DSO Tišnovsko 

Komenského 1109 

666 02 Předklášteří 

 

PhDr. Miriam Jedličková 

manažerka CSS 

tel. 731 499 194 

email: info@dsotisnovsko.cz 
 

Ing. David Lacina 

specialista na veřejné zakázky 

tel. 605 851 345 

email: dave.lacina@seznam.cz 
 

Radomír Pavlíček 

specialista pro rozvoj mikroregionu: 

tel.: 724 185 248 

email: starosta@zelezne.cz 

 

Ing. Lubomír Katolický 

specialista pro rozvoj mikroregionu: 

tel.: 606 690 327 

email: starosta@lazanky.cz 

 

    

  

v jiných obcích regionu, než tomu bylo v minulém roce. Letos se festivalu ujaly obce 

Maršov, kde akce začínala v pátek 1. září v prostorách parku vedle obecního úřadu. 

Druhý den 2. září 2017 se akce přesunula do městysu Doubravník, který festival umístil 

do prostor parku na náměstí  a 3.září se končilo v obci Hradčany. Další podmínkou pro 

pořádání festivalu je existence přírodních prostor, kde by se akce mohla konat. Jak však 

letošní počasí ukázalo, je nutné mít předem zajištěnou i variantu suchého zázemí. 

Páteční začátek byl totiž ve znamení vytrvalého deště. I proto byl nedělí program 

přesunutý do vnitřních prostorů obecní sokolovny v obci Hradčany, neboť nám počasí 

opět nepřálo. Návštěvníci festivalu měli možnosti po tři dny sledovat zajímavá 

představení, od tanečních vystoupení dětí, ženských tanečních souborů či baletek ze 

ZUŠ Tišnov přes divadelní hry a šermířské představení ochotnických souborů 

z regionu až po fantastické bubenické hudební vystoupení žáků ZUŠ a večerní koncerty 

tří kapel. V letošním ročníku se na festivalu představili nejen účastníci loňští, ale také 

nove formace. Celý prodloužený víkend akci provázeli profesionální moderátoři rádia 

Vysočina pan Dušan Binko a paní Petra Hoksová.  

 

Obec Hradčany, 3.9.2017/foto: Radka Pavlíčková 

Po celou dobu konání bylo zajištěno výborné občerstvení díky Pohostinství Na Posedu 

z Maršova a novinkou tohoto roku byly i workshopy pro návštěvníky, o které se 

postaraly rodinné centrum Studánka, dětské centrum INSPIRO Tišnov a Centrum 

Ráček Železné. Své umění představil také kovář- pan Petr Volánek a šperkařka paní 

Lucie Rozkopalová. Festival doprovázela minivýstava fotografii paní Radmily 

Pavlíčkové z Tišnova. 

Díky finanční podpoře JMK měli návštěvníci festivalu opět po tři dny možnost 

shlédnout další z mnoha ukázek a představení souborů a formací, které byli odměnění 

finanční částkou 3000,- Kč/soubor. Letošní rok ukázal, že jdeme správným směrem. 

Nejenže o konání festivalu projevili zájem samy obce již pro další ročník 2018, ale 

rovněž účinkující z předchozího ročníku. Těší nás také, že se hlásí nové soubory, které 

by chtěly opět vystoupit a dále samozřejmě návštěvnost festivalu, a to i přes nepřízeň 

počasí. Letošní ročník jsme uzavřeli s vědomím, že se opět podařil. 

 

 

mailto:info@dsotisnovsko.cz
mailto:dave.lacina@seznam.cz
mailto:starosta@zelezne.cz
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BENEFICE PRO LAVICE 
V KOSTELE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 

V KUŘIMSKÉ NOVÉ VSI 
Dne 21.1.2018 se  v kostele Sv. Antonína Paduánského v obci Kuřimská Nová 
Ves uskutečnil benefiční koncert s názvem Benefice pro lavice. Akce se 
konala z důvodu nutné pomoci při financování obnovy nových kostelních 
lavic, které jsou poznačené léty užíváním a jsou ve značně špatném 

technickém stavu. 
Hlavními hosty byl bývalý 
ministr zemědělství pan 
Marián Jurečka a jeho 
hosté. Účinkující rozpálili 
přítomné svou energii a 
nádhernou hudbou 
provázející skladby od 
baroka po současnost. 
Nechyběli známé skladby 
Ave Maria, Jesus Christus 
Superstar či vynikající 
výkon pana Jurečky v sóle 
pro tubu. Koncert si se 
zájmem přišlo vyslechnout 
mnoho pozvaných hostů, 
mezi kterými nechyběli ani 
představitelé okolních 
obcí tak i majitelé 
soukromých firem z okolí 
Tišnova. Zcela zaplněný 
kostelík byl důkazem toho, 
že jeho osud není zdejším 
lidem v okolí a ani 
návštěvníkům, vůbec 

lhostejný. Ze vstupného a sponzorských darů se díky této akci vybralo 72 700,- 
Kč. Starostové obou obcí (Kuřimská Nová Ves a Kuřimské Jestřabí), společně 
s představitelem římskokatolické farnosti všem účinkujícím i pozvaným 
hostům benefice poděkovali za nezapomenutelný zážitek a finanční dary. Pan 
Petr Tomek, starosta obce Kuřimské Jestřabí následně benefici ukončil 
pozvánkou všech přítomných na teplé občerstvení a číši vína. Slavností 
ukončení tohoto ojedinělého koncertu malé vesničky v Jihomoravském kraji 
proběhlo v blízkém novo-vznikajícím multifunkčním zařízení v obci Kuřimské 
Jestřabí, vzdáleném necelý kilometr od kostela sv. Antonína Paduánského. 
„Velice děkujeme všem lidem, kteří přišli na benefiční odpoledne a 
dobrovolným příspěvkem podpořili náš kostel. Všichni vystupující společně s 
diváky vytvořili nádhernou atmosféru, která nás všechny povzbudila do další 
práce. Myslím, že průběh celé akce a ohlasy návštěvníků nás budou inspirovat 
k uspořádání podobného programu i v budoucnosti“ řekl Ing. David Lacina, 
starosta obce Kuřimská Nová Ves. Dodal, že: „realizace benefičního koncertu 
měla minimálně dva důvody. Tím prvním byla nutná finanční podpora farnosti 
pro obnovu kostelních lavic a druhým byla nabídka nezapomenutelného 
zážitku ze společného setkání občanů blízkých obcí a tak spojení příjemného 
s užitečným. S radostí dodávám, že oba lidské cíle se naplnily“.  
 
 
 
 
 

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

 

Krajský systém ušetří 
obcím spoustu starostí 
Díky aktivitě Jiřího Hlavenky (Zelení a 
Piráti) a Radomíra Pavlíčka (STAN) teď 
mohou obce v Jihomoravském kraji 
ušetřit peníze a zbavit se starostí. Kraj 
nově nabízí obcím možnost využívat 
jeho systému spisové služby. Zejména 
malé obce tak teď nemusí složitě řešit, 
jak informační systém nutný k jejich 
každodenní činnosti provozovat. 
Nabídky zatím využila zhruba čtyřicítka 
obcí z Tišnovska. 
 

 
 

Ještě donedávna musely obce v kraji 
složitě uvažovat, jak provozovat 
spisovou službu, která je 
elektronickým systémem k archivaci a 
správě veškerých dokumentů. Mohly si 
systém zajistit samy, nebo si zaplatit 
jednoho z komerčních provozovatelů 
služby, to je ale vyšlo draze. 
„V závislosti na velikosti obce se tato 
částka pohybuje od několika tisíc korun, 
až po desetitisíce,“ vypočítává starosta 
obce Železné Radomír Pavlíček.  
Další možností bylo spojit se kvůli 
provozu služby s jinými obcemi. To 
zkusila necelá čtyřicítka obcí 
z Dobrovolného svazu obcí Tišnovska, 
ale po pěti letech Tišnov službu obcím 
vypověděl. „Systém nestačil svou 
kapacitou.  Hrozilo, že by obce přišly o 
všechna svá data, což by pro ně byla 
katastrofa,“ přibližuje problémy šéf 
krajského zastupitelského klubu 
Zelených a Pirátů Jiří Hlavenka.  
V podobné situaci jako na Tišnovsku 
mohou být obce v celém kraji. Proto se 
Hlavenka s Pavlíčkem rozhodli 
složitou situaci obcí řešit. „Krajský 
úřad provozuje vlastní spisovou službu 
a má dostatečné technologické zázemí i 
kapacitu. Rozhodli jsme se proto 
iniciovat, že Jihomoravský kraj 
převezme provozování spisové služby 
pro obce, které o to budou mít zájem. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbvtii9pDZAhVNyKQKHSW0BBYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.skart.eu/ostatni-sluzby/&psig=AOvVaw3eisvEMt9mLnzZyRkPuZIr&ust=1517993935156007
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Starostové na kraji: Iniciovali jsme výsadbu 
stromů v kraji 
 
Klub zastupitelů JMK Starostové pro Jižní Moravu inicioval podporu 

Jihomoravského kraje na výsadbu ovocných stromů. Celkem se zapojilo 21 

obcí a měst na jižní Moravě s počtem bezmála 1 tisíce stromků a částkou téměř 

jednoho milionu korun.  

V první etapě byly se záměrem vytipovány a osloveny především regiony s 

ovocnářskou tradicí, kde dochází k vymírání starých ovocných stromů v 

krajině. Jedná se o regiony Boskovicka, Blanenska a Tišnovska. Poté se kraj 

obrátil také na obce napříč regionem, které mají dlouholetou zkušenost s 

výsadbou a pěstováním ovocných stromů. Jedná se o pilotní projekt 

Jihomoravského kraje. Jeho záměrem je podpořit výsadbu ovocných stromů, 

zejména jabloní, švestek, třešní, hrušní a ořešáků, na pozemcích obcí. 

„Výsadba dřevin do krajiny díky aktivitě obcí je nejschůdnějším řešením toho, 

co můžeme pro naši moravskou vysychající přírodu v současnosti udělat. Z 

dlouhodobého hlediska je zeleň účinnější k zadržení vody v krajině než vodní 

plochy. K vybudování vodních ploch většinou obce nedisponují pozemky ve 

svém vlastnictví, nehledě na skutečnost, že jejich vybudování je také finančně, 

časově a administrativně velmi náročné. Pokud se prokáže, že zájem o péči o 

krajinu v okolí obcí 

prostřednictvím výsadby 

dřevin bude u obcí trvalý, 

rozšíříme projekt na území 

celého kraje,“ vysvětlil 

předseda Výboru pro 

regionální rozvoj JMK a 

iniciátor projektu Radomír 

Pavlíček (STAN).  

Foto: ilustrační foto   

   Předpokládaná výše finanční podpory na jeden vysazovaný ovocný strom 

činí 1 100 korun a zahrnuje mimo pořízení sazenic ovocných stromů také 

zakoupení potřebného úvazného materiálu, dopravu, odborné poradenství a 

následnou péči o vysázené stromy. Pro letošní rok se počítá s pokračováním 

tohoto projektu, jedná se o navázání spolupráce s odbornými garanty v rámci 

metodiky a vytipování 

oblastí a odrůd (např. 

MENDELU) a snahou je 

také podpořit zájem široké 

veřejností rozvíjet 

povědomí o toto dědictví.  

Autor: Jakub Krainer 

 
                                             Foto: ilustrační foto                        
 

Obce tak ušetří peníze a odpadne jim 
starost, že se pokazí nějaký systém a 
přijdou o veškerá data,“ vysvětluje 
Hlavenka. Krajský systém teď 
využívají obce na Tišnovsku a ostatní 
obce v Jihomoravském kraji mají 
možnost se k nim přidat. 
Většina obcí nemá aparát pro 
udržování potřebného zařízení a 
software nutného k provozu spisové 
služby. Proto obce přivítaly 
jednoduché krajské řešení. „Údržbu 
zajištuje Jihomoravský kraj, zástupci 
obcí mají ke službě přístup z 
kteréhokoliv místa. A data i s vazbou na 
přicházející nařízením EU o GDPR, jsou 
bezpečně uložena na prostoru územně 
správního celku, a ne u komerční 
organizace,“ uzavírá Pavlíček. 
 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

DSO Tišnovsko má 
aktualizované  Stanovy 

Dobrovolný svazek obcí schválil 

na svém jednání Valné hromady 

konané dne 20.11.2017 nové Stanovy 

svazku. 

Jejich úpravou došlo k právní 

aktualizaci důležitých ustanovení. 

Současně došlo i ke změně názvosloví 

u Valné hromady na Členskou schůzi 

a u správního výboru na Radu DSO. 

Dále byla upravena vnitřní organiza-

ce svazku, doplněna o funkci mana-

žerky svazku a Kvalifikovanou valnou 

hromadu. Ta je složena z jednotlivých 

zástupců obcí zapojených do společ- 

ného školského systému. 

Novou verzi stanov si můžete 

stáhnout na webu dso: 

www. dsotisnovsko.cz   

   

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbnv3x-ZDZAhVLuxQKHZSoDZIQjRx6BAgAEAY&url=http://nabidky.edb.cz/Nabidka-12513-Ovocne-stromky-a-okrasne-rostliny&psig=AOvVaw3tCSWPcpMurki7sTeC9Kqh&ust=1517994918162705
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcybeX-pDZAhVEXRQKHbvMAhsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.lastura.cz/rejstrik/sarka_a_nove_odrudy_slivoni.html&psig=AOvVaw3tCSWPcpMurki7sTeC9Kqh&ust=1517994918162705
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OPŽP 2014-2020  

„DSO Tišnovsko-kontejnery na 

separované druhy odpadu“ 
Centrum společných služeb DSO Tišnovsko připravuje v rámci vyhlášené 

výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, výzva č. 69, 

specif.cíl 3.2.: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

projekt pro obce ve svém regionu Tišnovska s názvem: „DSO Tišnovsko- 

kontejnery na separované druhy odpadu“. 

V rámci projektu 

budou zakoupeny 

1100l kontejnery 

určené pro rozšíření 

sběrné sítě pro papír, 

plast, sklo a kovy 

(Vohančice, Běleč, 

Březina, Říkonín, 

Dolní Loučky, Horní 

Loučky). Tyto 

kontejnery budou 

umístěny na sběrná  

Foto: Velkoobjemové kontejnery (ilustrační foto) 

hnízda, tak aby se zkrátila docházková vzdálenost i počet obyvatel na 1 

separační hnízdo. Dále bude část obcí vybavena velkoobjemovými kontejnery 

určenými pro svoz papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a 

objemného odpadu. Některé obce chtějí pouze rozšířit svůj systém nakládání 

s biologicky rozložitelným odpadem (např. Doubravník, Nedvědice, Sentice) a 

některé pak získat kontejner pro svoz více druhů odpadů (papír, plast, bio, 

objemný odpad) a kontejner využívat dle potřeby. Tyto obce zpravidla 

neprovozují vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na služby svozových 

společností, které organizují mobilní svoz pouze párkrát do roka. 
 

   
Foto: příklady 1100 l kontejnerů ( ilustrační foto) 

 
Obec Nedvědice, která se do projektu zapojila, chce také zkvalitnit současné 
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. 
 

 
 
 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Nabídka pro 
občany 
Kontaktní Centrum pro občany 
najdete na adrese: 
CSS DSO Tišnovsko  
Komenského 1109  
666 02 Předklášteří 
 
PhDr. Miriam Jedličková 
manažerka CSS 
tel. 731 499 194 
 
Provozní doba pro veřejnost:     
Pondělí - pátek: 9:00 - 15:00 
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě. 

KONTAKTNÍ CENTRUM 
PRO OBČANY 
Centrum společných služeb (CSS) 
dobrovolného svazku obcí Tišnovsko 
slouží i jako kontaktní místo pro 
občany.  

Občané u nás najdou poradenské 

služby a pomoc v oblasti veřejné 

zprávy nebo poradenství v 

dotačních příležitostech. CSS bude 

od občanů rovněž přijímat podněty 

k dalšímu rozvoji území DSO 

Tišnovsko.  
 
 

 
 
Projekty podpořené JMK v roce 2017: 

 
 

Projekt PRV JMK 2017:  
„Svazková školka a Centrum 
volného času" 
 
Projekt JMK 2017: 
"Prováděcí dokumentace pro 
provedení stavby Svazková 
školka" 
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Vzhledem ke skutečnosti, že součástí biologicky rozložitelného odpadu jsou 
často větve stromů či keře, bude v rámci projektu zakoupen i 1 ks štěpkovače 
na drcení dřevní hmoty. 
Realizací tohoto projektu by se významně zkvalitnilo nakládání s odpady na 
území zapojených obcí a také by se eliminoval výskyt černých skládek v jejich 
okolí. Papír, plast a bioodpad by byly předávány k materiálovému využití a 
objemný odpad pak k energetickému využití (vzhledem k blízkosti ZEVO 
SAKO Brno, a.s.). Celková výše uznatelných nákladů projektu činí částku 
2 540 395,- Kč. Výše dotace je 85%. V případě obdržení finanční podpory bude 
dle předpokládaného harmonogramu projektu zahájení realizace projektu 1. 
července 2018.  

„ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 
PRO OBCE TIŠNOVSKA““ 

DSO Tišnovsko v rámci realizace společných projektu dobrovolných svazků 
obcí, připravuje v roce 2018 záměr pod názvem „Zajištění technického zázemí 
pro obce Tišnovska“.  Součástí tohoto záměru je akce „Pořízení zastřešení 
mobilního podia pro obce Tišnovska“.  
 Hlavním důvodem nutnosti zajištění zázemí pro svazek i obce DSO je již 
tradičně každoroční pořádání třídenního multižánrového kulturního festivalu 
s názvem TyJáTr FEST na Tišnovsku. Hlavní roli má ve festivalu hudba, tanec, 
divadlo a zpěv, tedy široká paleta umělecké činnosti ochotnických a 
dobrovolných spolků a skupin představujících se pokaždé na jiném místě/ 
obci/ městě v našem regionu. Dalším nezanedbatelným důvodem pro realizaci 
projektu/akce je nutnost a potřeba podpory obci, které nemají ve svých 
obecních rozpočtech dostatek finančních prostředků, aby si na pořádání svých 
akcí a různých aktivit v obci, několikrát ročně půjčovali rozměrné a pevné 
podia se zastřešením. Primárně je tento projekt zaměřen na malé obce 
regionu, kterých počet obyvatelů nepřevyšuje 500. Současně chce projekt dát 
příležitost těm, kteří se s nadšením a odhodláním ve svém volném čase 
angažují do kulturní, společenské, sportovní i jiné aktivity a neváhají přenést 
své umění a talent za hranice své klubovny. Proto se obce svazku Tišnovsko 
rozhodli společně zapojit do projektu, který nabídne všem zapojeným využití 
či už samostatného podia nebo jen jeho zastřešení případně zapůjčení 
kompletní sestavy podia se zastřešením o rozměru 8x6m pro své společenské, 
svazkové, sportovní, environmentální, kulturní akce. 
________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Foto: ilustrační foto obloukového zastřešení 
typu LITEC  

 
 

Realizaci záměru akce bude pořízení 
kvalitní pevné hliníkové konstrukce 
obloukového zastřešení značky 
LITEC. Celá konstrukce zastřešení je 
kompletně rozebíratelná. Traverzy 
lze snadno a rychle smontovat a 
demontovat pomocí tzv. vajíček a 
čepů se závlačkou. Jedná se o 
ekonomickou variantu zastřešení na 
pevných nohách. Jednoduchá 
modulární konstrukce ze 
standardních traverz LITEC QX30SA 
včetně plachty ze samozhášecího 
materiálu Class II. Součástí akce je i 
pořízení provzdušných výkrytů z PVC 
síťoviny ( oboustranně lakovaná) pro 
obloukovou střechu LITEC 8x6m, dále 
1x záda a 2x bok.  
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
Změny finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek: 

 
Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, bylo 

novelizováno.  

 

Od 1. 1. 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek následující finanční limity: 
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí:  
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek („zákona“); to neplatí pro 
zadavatele působícího v oblasti obrany v níže uvedených případech 
5 944 000 Kč pro zadavatele podle 
     § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v 
příloze k tomuto nařízení 
     § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona 
     § 4 odst. 2 zákona 
     § 4 odst. 5 zákona 
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti  
 
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí 
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona 
5 944 000 Kč pro zadavatele podle 
     § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona 
     § 4 odst. 2 zákona 
     § 4 odst. 5 zákona 
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti 
149 224 000 Kč pro koncese 
20 172 000 Kč, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona 
26 897 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby 
podle přílohy č. 4 zákona 
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 149 224 000 Kč 
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky, činí 
2 151 000 Kč v případě dodávek nebo služeb 
26 897 000 Kč v případě stavebních prací 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ochrana osobních údajů:  
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje 

právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je 

přímo použitelné. Platí tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. K jeho použitelnosti 

není potřeba, aby byl obsah nařízení převeden do zákona. Je pouze potřeba provést některé změny v právním řádu, aby byl jako 

celek s nařízením slučitelný. 

V navrhované právní úpravě budou pouze dílčí úpravy, které povoluje obecné nařízení upravit národní legislativou. Nařízení 

zpřesňuje ochranu osobních údajů a posiluje právo fyzické osoby na kontrolu zpracování osobních údajů. GDPR se týká všech 

osobních údajů. Takové údaje mohou být zachycené v listinné podobě, ale i v elektronické podobě, zejména v různých informačních 

systémech. Pro obce je rovněž typická jejich role zřizovatele dalších právnických osob, např. školských právnických osob, 

neziskových organizací, ale i organizací obchodněprávní povahy (např. akciových společností). Je tedy na obci, aby zajistila poučení 

o povinnostech v oblastech ochrany osobních údajů a implementaci odpovídajících procesů též u těchto subjektů. V této souvislosti 

je nutné též připomenout článek 8 týkající se souhlasu dítěte a související problematiky (typicky mateřské školy, ZŠ a podobně). 

Vzhledem k tomu, že u dětí je zvýšená ochrana poskytování osobních údajů a většinou tyto údaje spadají do zvláštní kategorie 

osobních údajů (citlivé údaje). Je nutné dbát, aby se vedly údaje pouze nezbytné pro výkon dané agendy (např. školský zákon), 

pokud školský zákon neobsahuje osobní údaje, které např. škola/školka potřebuje ke své činnosti, je nutný souhlas dle obecného 

nařízení. 
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Svaz měst a obcí průběžně vydává konkrétní návody, formuláře a vzory směrnic k nové úpravě ochrany osobních údajů 

(GDPR), které je potřeba vyplnit a upravit pro potřeby vašich členských obcí. Tyto dokumenty vytváří v  úzké spolupráci 

s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů a průběžně je aktualizuje dle nejnovějších informací. Na základě 

námi vytvořených dokumentů budete na tuto oblast připraveni.  

SMO ČR úspěšně vyjednalo s poskytovatelem dotace ohledně posílení týmu CSS o pozici Specialista na problematiku GDPR. Tato 

pozice by měla vzniknout v nejbližší možné době ( cca. od 1.3.2018) , přičemž by měla dosahovat minimálně výše 0,4 úvazku. 

K posílení týmu v našem CSS DSO Tišnovsko dojde na základě dalšího dodatku smlouvy o spolupráci.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Registr smluv: 
 

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou 
majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost 
zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v 
otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.  Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. 

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy nebo přímo odesláním 
předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné 
uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu lze zpočátku při uveřejňování beze zbytku využít , 
neboť ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají 
účinnosti až za rok, tedy 1. července 2017. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Centrální registr zákona o střetu zájmů: 

 

K 1.09.2017 je účinná novela (č. 14/2017 Sb.) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zřizuje se registr oznámení jako 
informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Evidenčním orgánem je Ministerstvo 
spravedlnosti. V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.  
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o: 
 

 jiných vykonávaných činnostech, 

 majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, 

 příjmech, darech a závazcích.   

 
Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře, kterými jsou: 

 člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „kraj“), který je pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. o), 

 člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části 

hlavního města Prahy (dále jen „obec“), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. p), 

 starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (§ 2 odst. 1 písm. q), 

 vedoucí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního 

úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního 

města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do 

krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy (§ 2 odst. 

2 písm. f).   

 
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným 
funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu 
roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. 
  
 
  
  
  
 
 

http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/index.html
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KALENDÁRIUM 2018 
 

Březen  

1. reprezentační ples DSO 
Tišnovsko 
Datum: 17. 3. 2018, od 19.00   
Místo konání: Sokolovna Dolní Loučky 
Vstupné: 150,- Kč 
Informace: www.dsotisnovsko.cz 

Výstava „Sedm krát deset soch 
a plastik v Předklášteří 
Datum: 1.3. – 4.3.2018 
Místo konání: obec Předklášteří, 
společenský sál OÚ 
Informace: www.predklasteri.cz 
 
  

 
Pozvánka obce Malhostovice 

6. Bluesová pomlázka  
Datum: 24. 3. 2018, 18.30  
Místo konání: kulturní dům, Železné 
Informace: www.zelezne.cz  
 

 
 

Inspirativní setkání Žen na 
cestě 
Datum: 17. 3. 2018, od 17.30 hod.   
Místo konání: U střelnice, Tišnov 
Informace: www.tisnov.cz  

 

Duben 

Ukliďme Česko 
Datum: 7. 4. 2018 
Místo konání: obec Železné 
Informace: www.zelezne.cz 

Košt slivovice mikroregionu 
Porta 
Datum: 14. 4. 2018  
Místo konání: obec Železné 
Informace: www.zelezne.cz 
 

Cesta pohádkovým lesem za 
velikonočním zajíčkem 
Datum: 1.4. 2018 
Místo konání: obec Lažánky, u myslivecké 
chaty na Horce 
Informace: www.lazanky.cz 
 

LADAKH – putování malým 
Tibetem  

 
 
Datum: 5 4. 2018, 18.00 h 
Místo konání: Muzeum města Tišnov 
Informace: www.mekstisnov.cz 

Karasovo divadlo- Eva Černá – 
Tanec pro Karla IV. 
Datum: 19.4. 2018, 19.00 
Místo konání: kino Svratka Tišnov 
Informace: www.mekstisnov.cz 
 

Pálení Čarodějnic 
Datum: 30.4. 2018 
Místo konání: Hřiště- obec Železné 
Informace: www.zelezne.cz 
 

 
 
 

 

Květen  

Den matek  
Datum: 13. 5. 2018 od 17.00 
Místo konání: obec Železné 
Informace: www.zelezne.cz 
 

Krojované hody   
Datum: 25- 26. 5. 2018  
Místo konání: obec Lažánky 
Informace: www.lazanky.cz 

 

Tišnovský komorný orchestr   
Datum: 23. 5. 2018, 19.30  
Místo konání: velký sál MěKs Tišnov 
Informace: www.mekstisnov.cz 

 

 
 

Den dětí 
Datum: 26.5. 2018, od 08.00 -16.00 
Místo konání: OU Železné 
Informace: www.zelezne.cz 

 
 
 
 
Informační Zpravodaj DSO Tišnovsko  
vydává Centrum společných služeb DSO 
Tišnovsko 
Číslo vydání 4/2018 
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