ZPRAVODAJ č. 5 - MIKROREGION TŘEŠŤSKO

GDPR
25. května 2018 vešlo v účinnost Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Toto nařízení nařizuje všem obcím a jim zřizovaným
příspěvkovým organizacím pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Centrum společných služeb Mikroregionu Třešťsko
zajišťuje pro členské obce a jejich příspěvkové organizace
(převážně základní a mateřské školy) od výše zmíněného
termínu pověřence pro ochranu osobních údajů.

Úspěšný projekt „Předcházení vzniku bioodpadu
prostřednictvím domovního kompostování
v Mikroregionu Třešťsko“
Cílem projektu bylo především snížení bioodpadů
vyhozených do běžných popelnic a tak snížení nákladů na
svoz odpadů. V rámci projektu bylo pořízeno celkem 552
ks kompostérů v objemech 800 – 1170 l, které by měly
snížit produkci odpadů o neuvěřitelných 757 tun ročně.
Náklady projektu, na který poskytlo 85% dotaci
ministerstvo životního prostředí, byly celkem 2 194 204,-

podzim 2018

Kč. Do projektu se zapojilo celkem 12 obcí z mikroregionu
a jeho blízkého okolí. Centrum společných služeb zajistilo
rozvoz těchto kompostéru do obcí a zajistilo přípravu
smluv, aby kompostéry mohly být rozdány do jednotlivých
domácností, kterých se do projektu zapojilo téměř 500.

Školení účetních obcí

Před začátkem letních
prázdnin dne 21. 6. 2018
MITR
prostřednictvím
Centra společných služeb
uspořádal
pro
účetní
členských i nečlenských obcí
školení.
Školení se
uskutečnilo
v salonku kulturního domu
v Třešti. Tématem školení,
kterého se zúčastnilo 23
účetních z okolních obcí, byly především časté chyby
v hospodaření obcí a novinky v účetnictví v roce 2018.
Školitelka Ing. Daniela Kozová a pan lektor Ing. Radek Tyml
sklidili velmi pozitivní ohlasy od zúčastněných a rovnou na
místě bylo domluveno další školení na DPH, které
proběhne dne 13. 9. 2018.

Činnost Centra společných služeb
Úspěšný projekt „Rozšíření třídění v Mikroregionu
Třešťsko a DSO Nová Lípa“
Ve spolupráci se sousedním mikroregionem podal MITR
prostřednictvím Centra společných služeb ve spolupráci
s Energetickou agenturou Vysočiny projekt na pořízení
kontejnerů na tříděný odpad do obcí zapojených do
projektu. V rámci projektu je plánováno pořízení 348 ks
kontejnerů (300 ks popelnic do domácností, 27 kontejnerů
do sběrných hnízd a 21 velkoobjemových kontejnerů o
objemu 5 a 12 m3). Celkové náklady projektu jsou 1 871 tis.
Kč a v současné době již máme přislíbenou 85% dotaci
z Operačního programu životní prostředí a probíhají
přípravy pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Mikroregion Třešťsko je jedním z 83 zapojených DSO do
projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných
služeb" (CSS). V rámci těchto zapojených DSO je v projektu
celkem 1662 obcí, které využívají služeb CSS.
Za dobu trvání projektu naše CSS uskutečnilo 1238 aktivit.
Velkou měrou jsou využívány služby z oblasti hospodaření
s obecním majetkem. Naše CSS nabízí pomoc v oblasti
právních vztahů k nemovitostem a pomáhá obcím
s vyřizováním převodů nemovitého majetku od A do Z.
Obcím dále pomáháme mj. s monitoringem dotačních
titulů a se zpracováním žádostí o dotace, případně
s problematikou zadávání veřejných zakázek.
Rovněž zaznamenáváme zvyšující se počet aktivit, které
byly uskutečněny přímo pro občany. Jednalo se především
do pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí či k dani z nemovitých věcí, ale i
formulace žádostí na konkrétní úřady.
Nabídka veškerých služeb je zveřejněna na webových
stránkách Mikroregionu Třešťsko. Centrum společných
služeb rovněž spravuje a provozuje facebookovou skupinu
Akce a dění v Třešti a okolí, kde členy skupiny seznamuje
s aktualitami a kulturním děním v regionu.

KONTAKTY – CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Mgr. Olga Hlochová – manažer CSS
Mobil: 604 265 098
Ing. Tomáš Burian – specialista pro rozvoj mikroregionu
Mobil: 730 158 543
Ing. Radomír Tomandl – specialista GDPR
Mobil: 602 459 546

www.trestsko.cz
www.facebook.com/trestsko
mail: trestsko@email.cz
seznam veřejných služeb v mikroregionu:
https://www.trestsko.cz/verejne-sluzby
Sídlo kanceláře Centra společných služeb:
Palackého 429/19, Třešť
budova bývalé polikliniky, 1. patro

Kalendář akcí v září 2018
TŘEŠŤ
1. 9. POHÁDKOVÝ LES
Start ze zámeckého parku mezi 13.30–15.30 hod. Trasy: 3km s
pohádkovým zaměřením (pro nejmenší děti a jejich rodiče) a
6km sportovní trasa (pros starší děti a jejich rodiče). Pořádá
Spolek přátel Konfina.

28.-29. 9. VEPŘOVÉ HODY
Dvoudenní zabijačková žranice pod stanem za doprovodu
kapel mnoha žánrů na návsi v Hodicích. Pátek od 18.00 hod.
do 23.59 hod. Sobota od 9.30 do 1.00 hod. Pořádá Motoklub
Hodice AČR.
TŘEŠTICE
16. 9. DRAKIÁDA
Na Sahaře od 15.00 hod. Pořádá SDH Třeštice.

8. 9. EHD - Den evropského dědictví
Den otevřených dveří památek. Pořádá Město Třešť.
8.9. NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Benefiční jízda s Josefem Zimovčákem od 11.00 do 11.15 hod.
na náměstí T. G. Masaryka. Pořádá Na kole dětem Vysočinou.
8. 9. TŘEŠŤSKÉ DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami. Od 10.00 hod. v kulturním
domě. Vstupné dobrovolné. Pořádá Klub deskových her Třešť.
15. a 16. 9. OBLASTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A
HOLUBŮ
30. ročník oblastní výstavy králíků, drůbeže a holubů spojená
s 21. ročníkem memoriálu Josefa Drasticha. So: 8.00–18.00
hod., Ne: 8.00–13.00 hod. Ve 13.00 hod. předávání cen
vítězům. Vstupné děti zdarma, dospělí 30 Kč. Pořádá Český
svaz chovatelů ZO Třešť.
22. 9. JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ, OTA HOFMAN 90
Zábavné odpoledne pro všechny generace, grilování na silnici,
soutěže, hraje kapela Fontána a Zatrestband, rodeo, výtvarné
dílny a přijde i pan Tau, Pořádá Město Třešť.
6. 10. TŘEŠŤSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ
Soutěž v hasičském víceboji (FTA). Bývalý zimní stadion.
Pořádá SDH Třešť.
HODICE
15. 9. VELKÉ MALOVÁNÍ NA SILNICI V HODICÍCH
Již po 5. bude na silnici na pěší zóně na návsi v Hodicích
probíhat velké malování na asfalt. Každý účastník na začátku
akce v 15.00 hod. obdrží krabičku kříd na kreslení a malou
sladkost a může malovat. Při deštivém počasí bude akce
přeložena na jiný termín. Pořádá OS HRAD + OÚ
15. 9. TENISOVÝ TURNAJ
Tradiční turnaj čtyřher. Začátek v 8.30 hod. Přihlášky u
Martina Bakaje. Pořádá TJ Hodice.
16. 9. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pozvánky na kulturní a sportovní dění v mikroregionu
zveřejňujeme
na
webových
stránkách
www.trestsko.cz/pozvanky nebo ve facebookové
skupině s názvem Akce a dění v Třešti a okolí.

