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zpravodaj
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

GDPR hrozba či příležitost?
V současném rychlém světě se rychle mění také legislativa. Zákonodárci Evropské unie přijímají nové
a nové právní předpisy a Česká republika jako člen Evropské unie je musí implementovat. Zřejmě nejdynamičtější změnou v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií prochází ochrana
osobních údajů. Zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které schválili zákonodárci Evropské unie, bude platit od 25. 5. 2018, a podle autorů tohoto nařízení má výrazně zvýšit ochranu
osobních dat občanů. Zároveň ovšem toto nařízení zavádí problematický institut tzv. „POVĚŘENCE“, který
má dohlížet na dodržování postupů při ochraně osobních údajů. V současné době se ochrana osobních
údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., obce a další instituce se řídí právě tímto zákonem.
Pověřence bude mít povinně každá obec, bez ohledu na velikost obce, a bude si ho hradit ze svého rozpočtu. Je to jedno z mnoha dalších nařízení, které je atakem na rozpočet obcí a není státem nijak finančně
kompenzováno. A vzhledem k tomu, že se nejedná o malé peníze, čelí obce v současné době velkému
tlaku ze strany soukromých firem na zajištění této povinnosti. Dobrovolný svazek obcí
Broumovsko, který sdružuje 14 měst a obcí Broumovského výběžku, se rozhodl pomoci obcím, a zřídit společného „POVĚŘENCE“. Pověřenec bude svou činnost vykonávat nejenom pro obce a města, která projeví o tuto službu zájem, ale i pro základní
a mateřské školy. Našim cílem je splnit zákonnou povinnost, a zajistit kvalitní ochranu
osobních údajů na jednotlivých úřadech a školách, a to za přijatelné finanční náklady.
Je tedy GDPR hrozba či příležitost? Hrozbou v případě možných nepřiměřeně vysokých pokut za porušení zákona a dalším navyšováním byrokracie na úřadech. A příležitostí, jak zlepšit ochranu osobních údajů vedených na úřadech a školách, a ukázat, že
jsme schopni společně řešit úkoly, které jsou před nás postaveny.
Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko

Starostka města Meziměstí
Mgr. Eva Mücková

2) Jak dlouho děláte starostku města a jakého svého úspěchu si nejvíce ceníte?
Starostkou města jsem 16. rok, čtvrté volební období. Čeho si cením nejvíce? Asi toho, že jsme byli
jako Meziměstí první, kdo při jednání o vstupu Veolie do VaKu Náchod odmítl vstup tohoto strategického partnera. Měla jsem tehdy strašnou výhodu, že
jsem jezdila na setkání starostek a tam zaznělo varování před Veolií. Takže, když se Veolie objevila na Náchodsku, mohla jsem se obrátit na své kolegyně např.
z Pardubicka a získat cenné informace. Prostě byla jsem
ve správný čas na správném místě. Po nás pak vyjadřovala svůj negativní postoj ostatní města. A to další?
Zrekonstruovaná oprava čtyř budov školy, zdravotního
střediska, mateřských školek, hasičské zbrojnice, hřiště,
koupaliště, odstraňování dřevomorky na úřadě ale třeba
umístění Lékárny paní Sukové v Meziměstí, to jsou věci,
které se nám jako zastupitelstvu podařily. Je toho samozřejmě mnohem více, ale opět zdůrazňuji, že to jsou
všechno věci, které by nebylo možné udělat, kdybychom
nebyli všichni zajedno – ať už s panem místostarostou
Hečkem, nebo se všemi čtyřmi zastupitelstvy, která mě
po dobu působení na radnici „provázela“ a ještě provází.

1) Můžete našim čtenářům představit
Vaše město?
První historické zmínky se datují k roku
1408. Broumovští benediktini zde
v r. 1560 založili zámeček, který v roce
1749 zrekonstruoval K.I.Dientzenhofer. Dominantou
města je vlakové nádraží, vybudované zároveň s železnicí Choceň – Broumov v letech 1873 – 1875. Město má 5 místních částí (Březovou, Meziměstí, Ruprechtice, Starostín a Vižňov), 2 kostely patřící do skupiny
broumovských kostelů. Žije zde necelých 2500 obyvatel. Město je obklopeno krásnou přírodou, nachází
se v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V letošním
roce si připomínáme 610. výročí vzniku obce.
Tradičními akcemi jsou Meziměstské divadelní hry,
které se konají tradičně v měsíci listopadu. Dále máme
pravidelné sportovní akce – turistický pochod „Meziměstskej škrpál“ – první sobotu v červnu, Mezinárodní běh Měška a Doubravky – první neděli v červnu,
v červenci probíhá hasičská soutěž O pohár starostky
města, zařazená do Podorlické ligy, v září Silniční běh
Meziměstím a okolím – vždy druhou neděli v září,
v říjnu pak Běh na Špičák, v zimních měsících volejbalové turnaje, nohejbalové turnaje, turnaj ve stolním
tenisu a mnoho dalších. K akcím, které mají nejkratší
tradici, patří Vánoční jarmark a Velikonoční jarmark.
V prosinci 2017 a březnu 2018 proběhly první ročníky. Největším lákadlem u nás je koupaliště, rozhledna na Ruprechtickém Špičáku, pozornost si zaslouží
pravidelná celoroční linka autobusu č. 15 z Meziměstí
do Walbrzychu (4 spoje denně) a připravovaný víkendový vlakový spoj z Wroclavi přes Meziměstí do Adršpachu, který určitě najde své příznivce. Měl by začít
jezdit v dubnu. Více informací na www.mezimesti.cz
Zpravodaj DSO Broumovsko

3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?
Znamená to pro mě jistotu, že za obcemi někdo stojí,
že nám pomáhá a že jsme schopni společně řešit věci,
které by se jednotlivým obcím, hlavně těm menším,
asi nepodařilo vyřešit – dopravní obslužnost, některé
dotace, problematiku odpadů…A také samozřejmě
metodickou pomoc a vzájemnou podporu.
4) Na co se mohou těšit občané Vašeho města v následujících letech?
Soví hory

Na opravu čp. 421, kde je poskytována terénní pečovatelská služba, dobudování kanalizace v Dlouhé ulici
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a v části Ruprechtic nad železniční zastávkou, opravy
hlavní komunikace vedoucí na hranice, vybudování
kruhového objezdu před úřadem, úprav středu obce,
parkovacích míst za střediskem, vybudování veřejného WC poblíž hasičské zbrojnice, opravy hřbitovní zdi
ve Vižňově, výměnu svítidel a dalšího „vylepšování“
Meziměstí. Je toho spousta, co by se dalo vylepšit.
Nejde však vše najednou.

lo se nám také zakoupit Kulturní dům a v roce 2016
– 2017 opravit sál a jeviště. Těchto změn si nejvíce
cením, protože to nebyla lehká práce, když pracujete
pro občany.
3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?
DSO Broumovsko je velký pomocník pro malé obce.
Po celou dobu mého starostování se hodně změnilo, a to hlavně už v čím dál větší profesionalizaci. Pro
nové budoucí starosty to bude velká pomoc.

5) Co byste popřála obyvatelům Broumovska?
Hodně zdraví, klidu a pohody, dostatek pracovních
příležitostí a především rozumná vedení měst a obcí,
která svými kroky budou schopna život v příhraničních oblastech ulehčit a zároveň obohatit, a která budou hájit zájmy svých občanů.

4) Na co se mohou těšit občané Vaší obce v následujících letech?
Připravujeme projekty na dobudování budovy Obecní dům, kde bude bezbariérový přístup, dále projekt
na víceúčelové hřiště pro ubytované a hlavně místní
občany. V letošním roce se začne stavět technické
zázemí pro obecní techniku a novou hasičskou zbrojnici.

Starostka obce Křinice
Libuše Rosová

5) Co byste popřála obyvatelům Broumovska?

1) Můžete našim čtenářům představit Vaši obec?

Obyvatelům Broumovska přeji, aby se jim v Broumovském výběžku dobře žilo, aby měli krásný vztah
ke krajině, která jim dá lehčí život v našem výběžku
– musíme ho využít hlavně k turistickému ruchu. Ten
bude asi hlavní živobytí pro všechny občany. Při návštěvách našeho ubytovacího zařízení to vidím, jak
návštěvníci si naší krajiny užívají a pochvalují si ji.

Vesnice byla založena r. 1255 jako
součást klášterního panství. Křinice
dokládají, stejně jako i ostatní vesnice
Broumovska, selskou osidlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů, tj. že
k dvoru přináležející pozemky se táhnou v širokém
pruhu od hospodářských budov směrem k hranicím obecního katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy. Ještě r. 1677 byly Křinice největší selskou
vesnicí v klášterním panství. Urbář uvádí 51 sedláků
a 43 domkáře. Vystěhování obyvatel do zámoří
a hlavně do průmyslových měst mělo za následek snížení počtu osob. Až do r. 1700 nalézal převážný počet obyvatel Křinic obživu v zemědělství, neboť byla
ve 4 nejbližších obcích k městu (Křinice, Hejtmánkovice, Velká Ves a Rožmitál) zapovězena řemesla. Zákaz se netýkal mlýnů a výčepů. Válka, nouze, nepříznivé počasí a požáry byly častými problémy vesnice.
Z pramene nad lesovnou od r. 1880 odebíralo město
Broumov pitnou a užitkovou vodu. Četné prameny na
úpatí zásobovaly nejen město Broumov a vesnici, ale
i mlýny a rybníky v obci. Dnes je kaskáda rybníčků,
tzv. „Křinické rybníčky“, chráněným územím. Již od
r. 1706 vedlo z Křinic do broumovského kláštera dřevěné vodovodní potrubí. Teprve r. 1900 bylo nahrazeno železným. Z vesnice pocházel pískovec, kvalitní
stavební písek a do 2. pol. 19. st. jíl pro výrobu cihel.
Obec Křinice je vyhlášená od roku 1995 Vesnickou
památkovou rezervací.

Témata na členských
schůzích
Od minulého vydání Zpravodaje DSO Broumovsko
se uskutečnilo několik členských schůzí, na kterých
se starostové sešli, aby prodiskutovali aktuální témata, která je v jejich obcích nejvíce pálí, která je potřeba
vyřešit, nebo která se vyřešit chystají. Prodiskutování
těchto témat přináší starostům možnost podělit se
vzájemně o zkušenosti a získat tak nové úhly pohledu na problematiku jejich obcí.

2) Jak dlouho děláte starostku obce a jakého svého
úspěchu si nejvíce ceníte?
Starostku obce Křinice dělám od roku 2006 (již dvanáctým rokem). V obci Křinice bylo v roce 2006 - 389
obyvatel, v roce 2011 - 406 obyvatel a v roce 2017
se zvýšil počet obyvatel na 430. V roce 2015 byla
dokončena velká akce, a to kanalizace v téměř celé
obci, která se budovala od června 2014 v délce téměř 5 km a celkové náklady byly 39.974.766,- Kč bez
DPH. Od roku 2010 jsme dle změny ÚP obce Křinice
zhotovili komunikaci s 15ti parcelami pro výstavbu
rodinných domů a přímo v obci se prodalo 5 parcel
k výstavbě RD, kde jsou již postavené domy. Podaři-

GDPR – 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. Tento
nový evropský právní předpis se dotkne celé veřejné
správy. Do účinnosti vejde 25. května 2018.
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Zpravodaj DSO Broumovsko

Vznikl proto, že podle názoru 80 % lidí v Evropě jsou
nedostatečně chráněny osobní údaje, což souvisí
s rozvojem moderních technologií. GDPR, které se
týká všech orgánů veřejné moci, mimo jiné zavede
pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů
a změní vnitřní předpisy. Mezi orgány veřejné moci,
které budou muset zřídit funkci pověřence, patří kromě obcí také všechny mateřské, základní i střední
školy. Dále ho budou muset mít například nemocnice, a to s ohledem na charakter údajů, kterými disponují. Zatímco velká města budou mít zřejmě vlastního
pověřence, či více takových lidí, u malých se dá předpokládat sdílení. Pokud obec pověřence mít nebude,
hrozí jí pokuta.
V případě implementace GDPR na Broumovsku naše
DSO/CSS nabídlo všem členským obcím možnost
sdíleného pověřence. Připojily se všechny menší
obce a větší města si budou kvůli své velikosti řešit
pověřence na úřadě po vlastní ose, sdílený pověřenec bude mít na starosti pouze jejich školy a školky.

výplní do výše 1,1 m nebo úprava provozu, která
ovlivní jednorázové zatížení mostu. Kancelář DSO
Broumovsko poptá firmu, aby revize mostů pro členské obce zajistila.
Spolupráce s MAS Broumovsko+
V souvislosti se spoluprací s MAS Broumovsko+ bylo
dohodnuto, že se pracovnice MAS budou účastnit
členských schůzí DSO Broumovsko. Tato pravidelná
účast má přinést větší informovanost starostů o připravovaných výzvách a bližších informací o možnostech podpory.

Malé zimní dovádění – den
plný her a zábavy
Město Meziměstí a DSO Broumovsko zvou v sobotu
16. června 2018 na již devátý ročník Malého skoro
již letního dovádění. O putovní pohár se v „obecní
olympiádě“ utkají od 10 hodin týmy ze všech obcí
Broumovska a tým zástupců obcí Policka ve velmi
netradičních disciplínách.
V areálu AQA Landu v Meziměstí se v sobotu odehraje již tradiční setkání týmů obcí a jejich fanoušků.
Týmy jednotlivých obcí budou soutěžit v neobvyklých disciplínách. „Na své si přijdou návštěvníci všech
věkových kategorií, je připravený pestrý doplňkový
program v průběhu celého konání akce. Během probíhajících soutěží i po jejich vyhlášení bude hrát stylová reprodukovaná hudba“ zve na akci předseda DSO
Broumovska a starosta Božanova Karel Rejchrt.
A na co se tedy můžete těšit? Je připraven pestrý doplňkový program, k dispozici skákací hrad pro děti,
od 13:00 bude hrát skupina DOTEKY, ukázka míchání
nápojů v podání studentů SŠHSS Teplice nad Metují,
opékané klobásy, dobrá masíčka a mnoho dalšího.
Akci pořádá DSO Broumovsko již devátým rokem,
odehrává se vždy v průběhu léta v jedné z obcí Broumovska. „Obecní olympiády“ jsou vždy ve znamení
her, legrace, zábavy, dobrého jídla, koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší.

Nákup na komoditní burze
V červenci roku 2017 pozval Dobrovolný svazek
obcí Broumovsko na svou členskou schůzi zástupce
DSO Mikroregion Severo – Lanškrounsko, aby představili dobrovolný svazek a jeho činnost. Mikroregion je zapojen do projektu Centra společných služeb
SMO ČR obdobně jako DSO Broumovsko, proto je
nezbytné sdílení dobré praxe. Kancelář představila jejich hlavní činnosti, mezi které patří zajišťování
servisu v oblasti právního a odborného poradenství,
v oblasti vzdělávání, spolupráce při přípravě projektů, podávání žádostí o dotace, výběrové řízení, vedení podpořených projektů a také velmi důležitá je
i prezentace Mikroregionu.
Jednou z činností, kterou jsme se jako DSO/CSS Broumovsko nechali inspirovat, bylo společné řešení optimalizace plateb za služby pomocí komoditní burzy.
Byla nám doporučena firma, se kterou jsme začali
spolupracovat a díky které jsme na komoditní burze Kladno získali pro čtyři členské obce nového
dodavatele elektřiny s lepší cenou, než měly doposud. Na další období očekáváme, že se připojí
i další členské obce.
Revize mostů
Jednou z řešených problematik na členské schůzi jsou
také revize mostů. Obce by měly míst pasport mostů, kde by byly údaje o všech mostech ve vlastnictví
obce. Dále by měl mít každý most tzv. mostní list, kde
je v textové části podrobný popis nosné konstrukce,
počet otvorů, délka přemostění, počet opěr, popis
mostního svršku a vybavení mostu, výška mostu nad
terénem, výška nosné konstrukce nad hladinou vody,
popis potřebné opravy, odhad nosnosti mostu, atd.
K mostnímu listu je připojen technický výkres, který
se buď přebere z projektové dokumentace, nebo se
zpracuje na základě měření. Pokud je možné po vizuální prohlídce předpokládat problém, zpracovává se
na základě podrobnější prohlídky případně prozkoumání vrstev mostů destrukčním zásahem, např. vrtáním, statický výpočet zatížitelnosti. Výsledek je možné použít pro úpravu průjezdů přes most dopravním
značením. Na prohlídky mostů a vypracování mostních listů je nutná certifikace tzv. odborná způsobilost
pro prohlídky mostních objekt pozemních komunikací.
Mezi drobnější úpravy mostů, které je možné provést
po zhodnocení a které přispějí k bezpečnosti provozu, patří instalace svodidel nebo zábradlí se svislou
Zpravodaj DSO Broumovsko

Dobrovolný svazek obcí
jako CSS
Starostové členských obcí DSO Broumovsko se pravidelně schází každý měsíc na členských schůzích
a jednou za půl roku je jedna z členských schůzí věnována projektu „Posilování administrativní kapacity
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obcí na bázi meziobecní spolupráce“ zkráceně také
„Centrum společných služeb (CSS)“, do kterého se
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko před více než
rokem zapojil. Projekt Svazu měst a obcí České republiky slouží k snadnější a efektivnější možnosti
spolupráce při řešení problémů.
Pomocí CSS zajišťujeme odbornou pomoc nejen starostům, ale i občanům, kteří se na nás mohou obracet
se svými požadavky a dotazy. Mezi nejdůležitější činnosti a hlavní náplň práce CSS patří vytváření vazeb
mezi obcemi, k čemuž přispívá právě organizace pravidelných setkání starostů, dále je to komunikace se
starosty spojená s poradenstvím při výkonu veřejné
správy, snaha zodpovědět přímo nebo odpověď od
kompetentních osob zajistit. Velmi důležitou roli hraje pomoc při přípravě, řízení a administraci projektů,
což vede ke snížení administrativní práce pro již tak
zaneprázdněné starosty.
Od května 2017 byla do činnosti zařazena nová klíčová aktivita, která má za cíl pomáhat obcím Dobrovolného svazku se zadáváním veřejných zakázek.
Členské obce nyní mohou využívat služby Ing. Petra
Vláška, který je na částečný úvazek zaměstnán v CSS
na pozici „Specialista na veřejné zakázky“ a který se
veřejnými zakázkami ve své podnikatelské činnosti
již dlouhodobě zabývá.
Od března 2018 byla do činnosti CSS/DSO Broumovsko zařazena další klíčová aktivita, která má za
cíl zajistit pro členské obce sdíleného Pověřence pro
ochranu osobních údajů. Na pozici byla obsazena
Hana Wilkeová, která bude pomáhat členským obcím lépe se vypořádat s novým obecním nařízením
o ochraně osobních údajů, označovaného jako GDPR.
Tento nový evropský právní předpis se dotkne celé
veřejné správy a do účinnosti vejde 25. května 2018.

DSO Broumovsko
(Centrum společných služeb – CSS)
Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČ: 67438539
e-mail: dsobroumovsko@broumov.net
web: www.dsobroumovsko.cz
Úřední hodiny:
pondělí:
úterý:		
středa:		

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 14:00

Zaměstnanci CSS
Lenka Wilkeová, DiS.
manažer CSS
tel.: 604 223 902
Ing. Yvona Eliášová
specialista pro rozvoj mikroregionu
tel.: 608 703 558
Ing. Petr Vlášek
specialista na veřejné zakázky
tel.: 607 965 711
Hana Wilkeová
pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: 732 781 068

Pomocí CSS jsme napomohli k získání dotační
podpory pro různé projekty:
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Projekt podpořen z Ministerstva pro místní rozvoj
Celkové výdaje:
2 302 965 Kč
Podpora: 		
1 113 155 Kč
V rámci projektu se realizuje oprava místních komunikací v obcích
Božanov, Hejtmánkovice a Otovice. Získání této dotace byl velký
úspěch, protože podporu získala pouze třetina žadatelů.

Zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
12 000 Kč
Podpora: 		
10 000 Kč
Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti jednotky JPO v obci Adršpach, pomocí rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro člena JPO.
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Dotace pro jednotky SDH obcí 2017
Projekt podpořen z Ministerstva vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
Celkové výdaje:
900 000 Kč
Podpora: 		
450 0000 Kč
V rámci projektu byl pořízen hasičský automobil pro jednotku
SDH obce Otovice, ve které chyběl dopravního automobil nebo
osobní automobil (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob,
vybaveným zvláštním výstražným zařízením).
Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
900 000 Kč
Podpora: 		
300 000 Kč
Dotační titul Krajského úřadu navazuje na dotaci Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a umožňuje žádat na další část celkových výdajů na hasičský automobil pro
jednotku SDH obce Otovice, ve které chyběl dopravního automobil nebo osobní automobil (s kabinou osádky
se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením).
Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních
nádrží
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
548 372 Kč
Podpora: 		
373 000 Kč
Žádost obsahuje požadavek na částečnou úhradu výdajů na projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení státní správy na opravy stávajících a vybudování
nových rybníků. Stávající rybníky jsou v obcích Adršpach, Křinice
a Teplice nad Metují, v částech Lachov a Libná. Nové rybníky budou vybudovány v obcích Božanov a Křinice.
Nakládání s odpady 2017
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
712 960 Kč
Podpora: 		
324 000 Kč
Cílem projektu je podpora většího třídění odpadů v členských obcích Broumovska. Město Teplice nad Metují, obce Heřmánkovice,
Hejtmánkovice, Otovice a Martínkovice získaly podporu na popelnice na tříděný odpad, které se poskytnou občanům k rodinným
domům a sady tašek do domácností na tříděný odpad.
Sníží se tím docházková vzdálenost ke kontejnerům, což má statisticky prokazatelný pozitivní vliv na zvýšení množství a kvality
vytříděného odpadu.
Hlavními přínosy jsou rozšíření stávající sítě na separaci odpadů.
Celkově dojde k navýšení kapacity pro třídění odpadu.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí 2017 - odborná příprava
Projekt podpořen z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Podpora:
13 200 Kč
V rámci projektu byl poskytnuta účelová neinvestiční dotace obci na odbornou přípravu členů jednotek SDH
obcí.
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Evidence vývozu odpadů a třídění a sběr kuchyňských rostlinných
olejů a tuků z domácností 2017
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
183 300 Kč
Podpora: 		
82 000 Kč
Cílem projektu je další zlepšení třídění odpadů v obcích DSO
Broumovsko a využití evidence vývozu popelnic a kontejnerů,
které povede ke spravedlivějším platbám za vývoz odpadu. V rámci
webové aplikace s evidencí vyvezeného odpadu občanů budou
po konzultacích s jednatelem firmy ISNO IT s.r.o. Ing. Staňkou
stanoveny bonusy, které obec občanům poskytne za různé aktivity.
Systém podporuje třídění odpadu obyvateli a také podporuje
i způsoby, jakými domácnosti předcházejí vzniku odpadů.
Současně projekt řeší pořízení popelnic 240 l s horním vhozem
včetně uzamykatelných stojanů, do kterých budou občané
odkládat použité kuchyňské rostlinné oleje a tuky.
Program rozvoje venkova – podpora podnikání, zemědělců
a nákup lesní techniky
Projekt podpořen z Ministerstva zemědělství (SZIF)
Celkové výdaje:
1 621 070 Kč
Podpora: 		
854 755 Kč
Projekt byl zpracován prostřednictvím MAS Broumovsko+. Výzva
byla rozdělena do 3 kategorií (fichí). Fiche 1 se zaměřovala na
investice do nezemědělské činnosti (podnikatelská činnost),
Fiche 2 zahrnovala investice do zemědělských podniků a Fiche 6
zahrnovala investice do lesnických technologií. DSO Broumovsko
zpracovávalo žádost obce Meziměstí do Fiche 6 na pořízení
traktoru s příslušenstvím. Dále DSO zpracovalo žádosti dvěma
zemědělcům z Fiche 2, kdy uspěla žádost jednoho z nich na
pořízení žacího stroje a lučních smyků.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Projekt podpořen z Ministerstva zemědělství (SZIF)
Celkové výdaje:
117 200 Kč
Podpora: 		
82 040 Kč
V rámci projektu byla podpořena oprava křížků v obci Adršpach.

68. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020“
Projekt podpořen z Operačního programu Životního prostředí
Celkové výdaje:
1 209 000 Kč
Podpora:		
950 334 Kč
V rámci projektu byly pořízeny kompostéry jako předcházení vzniku odpadů pro občany Broumovska.
88. výzva OPŽP - prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.3
Projekt podpořen z Operačního programu Životního prostředí prostřednictví MAS Broumovsko+
Celkové výdaje:
5 696 968 Kč
Podpora:		
4 842 423 Kč
MAS Broumovsko+ vyhlásilo výzvu z OPŽP na výsadbu dřevin na nelesní půdě. Z projektu se realizuje výsadba
dřevin v obci Hejtmánkovice, Křinice, Teplice nad Metují a také ve Zdoňově pro místního podnikatele.
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59. výzva OPŽP
Projekt podpořen z Operačního programu Životního prostředí
Celkové výdaje:
1 918 557 Kč
Podpora:		
1 455 733 Kč
V rámci projektu je realizováno odbahnění rybníků v obcích Adršpach a Teplice nad Metují, v částech Lachov a Libná.

Analýza přínosů CSS • oblast Společné postupy
Zhodnocení společného řešení dotací a veřejných zakázek
i národních zdrojů a z výzev vypisovaných MAS
Broumovsko+ a následnou administraci podpořených projektů. Dále nabízí vedení zadávacích řízení
veřejných zakázek. Kancelář vychází z přesvědčení,
že není nutné, aby několik starostů studovalo stejné
dotační podmínky, když je může nastudovat pouJakou finanční
úsporu vidíte
ve využívání
služeb
ze kancelář,
starostům
sepsat
potřebné
podklady
kanceláře
při podávání
žádostí
dotace, organizaci
a seznam
informací,
které
jsouonezbytné
k zpracovávýběrových
řízení avedení
vedení podpořených
ní a podání
žádosti,
zadávacíhoprojektů?
řízení a projektového vedení podpořených projektů. Starostové
tak šetří svůj čas a mohou se věnovat samosprávným činnostem, které by měli v obcích vykonávat,
úspora 1/4 nákladů, oproti zadávání
kvůli kterým byli zvoleni. Dalšíexterním
přínos
firmámvidí kancelář
9%
v úspoře finančních
prostředků, které by obce zaplati27%
ly firmám, které se uvedenými činnostmi
zabývají.
úspora 1/2 nákladů,
oproti zadávání Na
externím firmám
členské schůzi starostové odsouhlasili
ceník, za který
kancelář zpracovává
žádosti, zajišťuje zadávací řízení
64%
a následně administruje podpořené
projekty.
Obce
úspora méně
než 1/4 nákladů,
oproti se
zadávání externím firmám
spojené sspodáváním
podáváním žádostí
žádostí oo dotace,
dotace, přípravou
přípravou aa zpracováním
zpracováním veřejných
veřejných zakázek
zakázek asvými
a
platbami podílejí především
na režijních náklaspojené
vedením
podpořených
projektuaž
až
doukončení
ukončeníprojektů
projektůzávěrečným
závěrečnýmvyúčtováním.
vyúčtováním.Otázky
Otázky
vedením
podpořených
projektu
do
Popis
aktuálního
stavu
dech kanceláře, jako jsou cestovní náhrady za účast na
byly cílené
cílené na
naspokojenost
spokojenost starostů
starostů sese službami
službami kanceláře,
kanceláře, na
na finanční
finanční aa časové
časové úspory
úspory
byly
Od
zahájení
své
činnosti
kancelář
DSO
Broumovseminářích k vypsaným výzvám, konzultace s poskyobcí,na
nahodnocení
hodnoceníúspěšnosti
úspěšnostikanceláře
kancelářevvpodaných
podanýchžádostech
žádostechaaveřejných
veřejnýchzakázkách
zakázkáchaana
na
obcí,
sko
nabízí
zpracování
žádostí
o
dotace
z
evropských
tovateli dotací a materiálního zázemí kanceláře.
poptávkupo
porozšíření
rozšířenínabídky
nabídkyčinností
činnostíkanceláře.
kanceláře.
poptávku
Popis původního stavu řešené agendy
Zadávání, zpracovávání a podávání žádostí o dotace,
veřejných zakázek a vedení podpořených projektu
až do ukončení projektů závěrečným vyúčtováním,
obce zadávaly nahodile, většinou firmám, které je přímo oslovily s nabídkou možností získání dotací, nebo
firmám, se kterými již někdy spolupracovaly. Firmy
neměly stejnou profesní úroveň a některé si za nekoncepční přístup a postup přípravy žádosti, veřejné
zakázky nebo podkladů potřebných při vedení projetu
účtovaly vysoké částky. Jelikož jsou tyto služby obecně
drahé, starostové si větší část menších projektů financovaných z národního a krajského rozpočtu zadávali
i administrovali sami a zpracovávali si i poptávková řízení. Vzhledem k vytíženosti starostů se stávalo, že některé dotační tituly z časových důvodů nevyužili nebo
se nemohli problematice dotačního titulu věnovat tak,
aby žádost včetně příloh podali včas a věcně správně.

Jak hodnotíte úspěšnost žádostí o
dotace?

Jakčasto
častovyužíváte
využíváteslužeb
služebkanceláře
kancelářepři
připodávání
podávání
Jak
žádostíoodotace,
dotace,organizaci
organizacivýběrových
výběrovýchřízení
řízeníaa
žádostí
vedenípodpořených
podpořenýchprojektů?
projektů?
vedení
30,0%
30,0%

27,3%
27,3%

60,0%

27,3%
27,3%

54,5%
50,0%

25,0%
25,0%
18,2%
18,2%

20,0%
20,0%

40,0%

36,4%

30,0%

9,1%
9,1%

10,0%
10,0%
5,0%
5,0%

18,2%
18,2%
Členskéobce
obceDSO
DSOBroumovsko
Broumovsko
Členské

15,0%
15,0%

0,0%
0,0%

20,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

9,1%

10,0%
0,0%

45%
45%

55%
55%

POLOVIČNÍ ÚSPĚŠNOST

NÍZKÁ ÚSPĚŠNOST

Jakou finanční úsporu vidíte ve využívání služeb
kanceláře při podávání žádostí o dotace, organizaci
výběrových řízení a vedení podpořených projektů?

Jakoučasovou
časovouúsporu
úsporuvidíte
vidíteve
vevyužívání
využíváníslužeb
služeb
Jakou
kancelářepři
připodávání
podávánížádostí
žádostíoodotace,
dotace,organizaci
organizaci
kanceláře
výběrovýchřízení
řízeníaavedení
vedenípodpořených
podpořenýchprojektů?
projektů?
výběrových

0%
0%

TÉMĚŘ 100%

značná,mohu
mohusesevíce
vícevěnovat
věnovatpráci
prácipro
pro
značná,
občanymé
méobce
obce
občany

9%

úspora 1/4 nákladů, oproti zadávání
externím firmám

27%
úspora 1/2 nákladů, oproti zadávání
externím firmám

časováúspora
úsporapouze
pouzečástečná
částečná
časová

64%
úspora méně než 1/4 nákladů, oproti
zadávání externím firmám

nevidímčasovou
časovouúsporu
úsporu
nevidím
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Analýza původního a aktuálního stavu
Na členské schůzi byly starostům k vyplnění předloženy dotazníky, aby bylo možné zanalyzovat současný stav využívání služeb kanceláře DSO Broumovsko, které jsou spojené s podáváním žádostí
o dotace, přípravou a zpracováním veřejných zakázek a vedením podpořených projektu až do ukončení projektů závěrečným vyúčtováním. Otázky byly
cílené na spokojenost starostů se službami kanceláře, na finanční a časové úspory obcí, na hodnocení
úspěšnosti kanceláře v podaných žádostech a veřejných zakázkách a na poptávku po rozšíření nabídky
činností kanceláře.

Jak jste spokojeni s prací kanceláře v
dotačním managementu a v organizaci
veřejných zakázek?

18%

0%

ano

částěčně spokojeni

82%

ne

Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě
Z dotazníku vyplývá, že téměř všechny obce, kromě tří obcí, využívají služeb kanceláře v nadpoloviční většině svých žádostí o dotace, zadávacích řízení
Velmi kladně hodnotí také kvalitu služeb kanceláře,
a administrace podpořených projektů. Dvě obce
tj. úspěšnost podaných žádostí o dotace i profesioZhodnocení přínosů CSS v dané agendě
využívají služeb kanceláře v 70% těchto činnostíZ dotazníku
nalituvyplývá,
služeb.
že téměř všechny obce, kromě tří obcí, využívají služeb kanceláře
a tři obce dokonce v 80% svých činností. Není žádnáv nadpoloviční
Rozšíření
nabídky
vidí ve řízení
větší aorienvětšině
svých služeb
žádostí okanceláře
dotace, zadávacích
administrace
podpořených
Dvě obce
využívají
služeb kanceláře v a
70%
těchto činností a tři
obec, která by služeb kanceláře nevyužívala.
taci vprojektů.
dotačních
titulech
a možnostech
v odpověddokoncezav 80%
svých činností.
Není žádná obec,
která Poskytnutí
by služeb kanceláře
Dalším závěrem je, že obce v nadpolovičním po-obce nosti
správnost
a komplexnosti
služeb.
nevyužívala.
čtu vidí ve využívání služeb kanceláře výraznou ča-Dalšímtěchto
požadovaných
služeb
bude
úkolem
kanceláře
závěrem je, že obce v nadpolovičním počtu vidí ve využívání
služeb kanceláře
sovou i finanční úsporu (viz grafické zhodnocení).výraznou
do časovou
dalšího
období.
i finanční
úsporu (viz grafické zhodnocení). Velmi kladně hodnotí také

kvalitu služeb kanceláře, tj. úspěšnost podaných žádostí o dotace i profesionalitu služeb.
Rozšíření nabídky služeb kanceláře vidí ve větší orientaci v dotačních titulech a
možnostech a v odpovědnosti za správnost a komplexnosti služeb. Poskytnutí těchto
požadovaných služeb bude úkolem kanceláře do dalšího období.
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Soupis veřejných služeb – zdravotnická zařízení a služby
Druh zařízení a služby

Pohotovost lékařská a
chirurgická

Organizace

Kontakt

Chirurgická pohotovost

Smetanova 91
550 01 Broumov
Tel. č.: 491 413 111
Smetanova 91
550 01 Broumov
Tel. č.: 491 413 248,
491 413 275
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
Tel. č.: 491 601 241
Masarykova 30
Broumov 550 01 (budova polikliniky)
Tel. č.: 603 479 084
Masarykova 30
Broumov 550 01 (budova polikliniky)
Tel. č.: 603 479 132
Ortodoncie
Masarykova 30
Broumov 550 01 (budova polikliniky)
Tel. č.: 773 525 150, 491 524 248
Masarykova 30
Broumov 550 01 (budova polikliniky)
Tel. č.: 602 333 466
Přádlácká 89
Broumov-Olivětín 550 01
Tel. č.: 491 502 425, 602 331 653
Přádlácká 89
Broumov-Olivětín 550 01
Tel. č.: 491 502 425, 721 443 427
Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 491 582 381
Sadová 44
Broumov 550 01
Tel. č.: 491 524 334, 775 717 666
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 814 709
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 426 274
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 524 754
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 424 333
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 424 857
MEDICA-LANGER s.r.o., Protifašistických bojovníků
182, Broumov
telefon: 491 521 751
Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 491 582 394
Přádlácká 175
Broumov 550 01
telefon: 491 523 551, 737 742 941

ONN a.s., Nemocnice
Broumov
Akutní interní ambulance
ONN a.s., Nemocnice
Náchod
Chirurgická ambulance
MUDr. Růžička Ladislav
MUDr. Růžička Ladislav ml.
MUDr. Růžičková Marcela

MDDr. Houštěk Petr
Stomatologie

MUDr. Ogriščenko
Vjačeslav
Bc. Ogriščenko Jevgenij
Nikiforovič
MUDr. Kapitán Libor,
MUDr. Kapitánová Dana
MUDr. Pastelák Miloš
MUDr. Dvořáčková Iva
MUDr. Homolka Jan
MUDr. Kučera Petr
MUDr. Peroutka Ivo
MUDr. Turčíková Zuzana

Praktičtí lékaři pro dospělé

MUDr. Langer Jaromír
MUDr. Varcholová Jaroslava
Interní ambulance,
diabetologie, praktický lékař
pro dospělé
MUDr. Červenka Bořivoj

Zpravodaj
DSO Broumovsko
Zpravodaj
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Praktický lékař po děti a
dorost

MUDr. Dýma Dalibor

Ušní, nosní, krční

MUDr. Novák Ivo

Neurologie

MUDr. Benešová Jaroslava

Kožní ambulance

MUDr. Černohorská Hana

Psychiatrie

MUDr. Dostál Aleš

Urologická ambulance

MUDr. Otakar Pšenička
MUDr. Kleprlík Bohumil

MUDr. Brychová Kateřina
Gynekologické ambulance
MUDr. Kozderka Bohuslav

Zahradní 133, Broumov
telefon: 491 521 718, 604 833 574

MUDr. Routek Miroslav

CHIRURGIE ROUTEK s r. o, Smetanova 91,
Broumov (budova nemocnice)
telefon: 491 413 142, 491 521 229
GASTROPAL s r. o, Smetanova 91, Broumov (budova
nemocnice)
chirurgická ambulance:
telefon: 491 413 143, 491 521 207, 777 050 054
Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)

MUDr. Hovorka Luboš
Chirurgické ambulance
Chirurgická pohotovost
Kardiologická ambulance

EDUMED s r. o
MUDr. Veselý Jiří
MUDr. Veselá Alica

Diabetologická poradna

MUDr. Richter Basil

Plicní ambulance

MUDr. Hradil Bedřich

Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)

MUDr. Michal Švarc
Interní ambulance,
diabetologie, praktický lékař
pro dospělé

Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 491 582 384, mobil: 734 433 104
email: dalibor.dyma@ordinace.mediclinic.cz
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 424 876
i_novak.nachod@tiscali.cz
www.orlnovak.cz
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 420 472
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 606 443 820
PSYCHOMEDICA s r. o., Masarykova 30, Broumov
(budova polikliniky)
telefon: 602 780 570, 491 523 607
Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)
ambulance: 491 413 236
K-GEMINI s r. o., Masarykova 30, Broumov (budova
polikliniky)
telefon: 491 520 117
www.k-gemini.cz
Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 491 582 383

MUDr. Červenka Bořivoj

MUDr. Falta Jan

Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)
telefon: 491 413 238, 607 011 32
Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 731 259 366
Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)
telefon: 602 409 300
Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)
telefon: 602 409 300
Přádlácká 175, Broumov
telefon: 491 523 551, 737 742 941
Budova polikliniky
Masarykova 30, Broumov
telefon: 491 420 472 (ambulance), 491 420 963
(rehabilitace)
www.faltarhb.cz

Rehabilitace, ortopedie

Zpravodaj DSO Broumovsko
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MUDr. Falta Jan

MUDr. Falta Jan

Lékárna nemocnice Broumov
Lékárna Broumov s r.o.
Lékárny a zdravotnické
potřeby

Broumovská lékárna s r.o.
Zdravotnické potřeby
Oldřiška Reinhardtová

–

Budova nemocnice
Smetanova 91, Broumov
telefon: 491 413 140, 491 427 605
www.faltarhb.cz
Rehabilitace Olivětín
Soukenická 66, Broumov (zdravotní středisko VEBA
a. s., textilní závody)
telefon: 491 423 730, 491 502 415
www.faltarhb.cz
Smetanova 91, Broumov (budova nemocnice)
telefon: 491 582 367
Masarykova 30, Broumov (budova polikliniky)
telefon: 491 523 606
Mírové náměstí 100, Broumov
telefon: 491 522 140
Protifašistických bojovníků 206, Broumov
telefon: 491 523 788
Školní 196
Meziměstí 549 81
tel: 491 422 096

Lékárna Meziměstí

Jedná o zdravotní zařízení a služby pro celé území DSO Broumovska.
Jedná o zdravotní zařízení a služby pro celé území DSO Broumovsko.
V následujících číslech našeho informačního zpravodaje naleznete informace o dalších odvětvích veřejných služeb
poskytovaných občanům na území DSO Broumovsko.

V následujících číslech našeho informačního zpravodaje naleznete informace o dalších odvětvích
služeb poskytovaných občanům na území DSO Broumovsko.

DSOBr
oumovs
ko,
Zpravo
veřejnýchdaj
k realiz
aci
projekt
u
„Posilo
vání
adminis
trativní

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze Svazu měst a obcí ČR,
finanční podpora z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vydává DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov.
Toto číslo vychází v dubnu 2018. E-mail: dsobroumovsko@broumov.net, www.dsobroumovsko.cz. Foto archiv DSO Broumovsko

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Klášterní 1, 550 01 Broumov, mobil: +420 491 810 020
e-mail: dsobroumovsko@broumov.net
www.dsobroumovsko.cz

DSO Broumovsko, Zpravodaj k realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze Svazu měst a obcí ČR,
finanční podpora z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vydává DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov.
Toto číslo vychází v březnu 2018.
Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna – sociální firma.
Foto: archiv DSO Broumovsko
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