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Úvodní slovo  

Vážení čtenáři, 

do rukou se Vám dostává šesté vydání Informačního zpravodaje Svazku obcí Novoborska. Vydávání 
zpravodaje probíhá v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také Centra společných služeb (CSS). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím 
vytvořeného CSS dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy. Starostové členských 
obcí společně s CSS navrhují a realizují projekty přispívající k rozvoji zájmového území.  Služby 
kanceláře CSS jsou zaměřeny na odborné poradenství různého charakteru – dotační management, 
veřejné zakázky či zákonné povinnosti obcí. Od roku 2018 se zabýváme také nařízením pro ochranu 
osobních údajů. V agendě GDPR se snažíme pomoci zejména malým obcím a jejich příspěvkovým 
organizacím. V našem území se věnujeme také cestovnímu ruchu, členské obce Novoborska jsou 
zároveň členy destinace Lužické a Žitavské hory. V aktuálním zpravodaji najdete tedy shrnutí z nově 
založené destinace, dále informace o zajímavých výzvách pro možné získání dotačních prostředků, ale 
také příspěvky k odbornému poradenství.  

Přejeme Vám příjemné čtení zpravodaje!  

Ing. Jan Sviták 
Předseda Svazku obcí Novoborska 
 

KONTAKTY 
 
Kancelář Svazku obcí Novoborska        
 
Mgr. Jana Nastoupilová  (CSS) 
Tel.: +420 777 293 246             
CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS)      Kancelář Svazku obcí Novoborska       
jnastoupilova@novoborsko.cz       Obecní úřad Okrouhlá, 1. patro 
          Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 
Bc. Markéta Humpoláková (CSS)     www.novoborsko.cz  
Tel.: +420 731 288 686 
mhumpolakova@novoborsko.cz 

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY 
Ing. Daniela Vondrová (Sociální služby)     Středa 10:00 - 15:00 hodin 
Tel.: +420 737 972 285    
dvondrova@novoborsko.cz  
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ 

V průběhu celého roku se snažíme pro naše členské obce zajišťovat odborné poradenství, a to nejen 
v oblasti dotační problematiky, naše služby spočívají také v odborné pomoci s administrativou, která je 
spojená s výkonem veřejné správy. Na následujících stranách zpravodaje najdete novinky a zajímavá 
upozornění. 

 

NOVÉ STANOVISKO MMR K DOBROVOLNÉMU UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV V REGISTRU SMLUV 

Stanovisko se týká uveřejňování smluv na profilu zadavatele a v registru smluv. Podle výkladu MMR  
uveřejnění smlouvy v registru smluv může zastoupit uveřejnění na profilu zadavatele i v případě, kdy 
smlouva byla v registru smluv uveřejněna dobrovolně, přičemž jsou splněny veškeré hmotné aspekty 
uveřejnění dle § 5 ZRS. 

 

DOPAD POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NAŘÍZENÍ GDPR NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů dle obecného 
nařízení GDPR vydalo ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů metodické stanovisko, ve 
kterém jsou řešeny základní otázky spojené s veřejným zadáváním. 

Stanovisko je v kompletní podobě uveřejněno zde: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-
verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Stanoviska-expertni-skupiny-MMR-k-novemu-
zakonu-o-zadavani-verejnych-z  

  

JAK NA ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZÁPISECH A USNESENÍCH ZASTUPITELSTVA A RADY 
OBCE? 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce či rady obce ve většině případů obsahují osobní údaje, které se 
vztahují k projednávaným záležitostem. Při posuzování, jakým způsobem postupovat při poskytování 
informací z těchto dokumentů, tak aby nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany 
osobních údajů, je třeba vycházet ze zákona o obcích. Ten v paragrafu 16 a 17, v případě jednání 
zastupitelstva, která jsou vždy veřejná, přiznává přesně definovanému okruhu osob právo do zápisů a 
usnesení z jednání zastupitelstva nahlížet a pořizovat si z nich výpisy. Takovými osobami jsou občané 
obce starší 18 let s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, 
pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce dle mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Těmto osobám musí být zápisy a usnesení poskytnuty 
včetně osobních údajů souvisejících s projednávanou záležitostí. Zpracování osobních údajů je v těchto 
případech zákonné bez souhlasu subjektu údajů. 
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Oproti tomu zasedání rady obce jsou neveřejná a mohou se jich účastnit jen osoby vyjmenované v § 
101 odst. 1 zákona o obcích. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí 
členům zastupitelstva obce a právo nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z něj výpisy má stejný okruh 
osob, který má oprávnění nahlížet do zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva.  

Jiné osoby, fyzické či právnické, mají možnost získat informace z jednání těchto orgánů obce na základě 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Zveřejňování zápisů a usnesení z jednání orgánů obce na internetu, v tisku či jiných médiích, anebo při 
podávání informací dalším osobám na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon o 
obcích nezakazuje. Povinností obce je ale osobní údaje chránit. Ochranu osobních údajů lze zajistit 
například jejich anonymizací nebo omezením rozsahu takto zpřístupňovaných osobních údajů ve 
zveřejňované verzi dokumentu.  Správný postup zveřejňování je k dispozici zde:  

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2004-zpristupnovani-a-zverejnovani-osobnich-udaju-z-jednani-
zastupitelstev-a-rad-obci-a-kraju/d-1470 

 

Postup při zveřejňování osobních údajů: 

• alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva zveřejnit na své úřední desce (rovněž dálkově 
přístupné, na webových stránkách obce) informaci o navrženém programu připravovaného zasedání – 
snažíme se vždy bez osobních údajů 

• o průběhu zasedání pořizuje obec zápis, který musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí 
(kompletní); žádný právní předpis však nestanoví povinnost tento zápis nebo jiné materiály (důvodové 
zprávy, návrhy usnesení apod.) plošně uveřejňovat; výjimky z tohoto pravidla může však svým 
usnesením přijmout zastupitelstvo 

• v případě, že se obec rozhodne zápis uveřejnit (například na internetu nebo v tištěném 
zpravodaji), je nutné provést jeho anonymizaci  

• v průběhu samotného zasedání zastupitelstva (které je veřejné) je možné prezentovat veškeré 
informace (včetně nezbytného rozsahu osobních údajů) 

• streamování – obsah jednání zastupitelstva může být zveřejňován i způsoby umožňujícími 
dálkový přístup (zveřejněné zvukové záznamy, zveřejňování dokumentů určených k projednání v 
zastupitelstvu apod. 

• dlouhodobě zveřejněné dokumenty – v rámci dobrovolně zveřejňovaných dokumentů by však 
měly být anonymizovány osobní údaje osob, o jejichž právech a povinnostech zastupitelstvo rozhoduje, 
krom údajů týkajících se veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (viz dále) anebo rozhodnutí 
týkajících se nakládání s majetkem obce 

• schůze rady obce jsou neveřejné a zápis z její schůze je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí 
členům zastupitelstva obce a nikoliv veřejnosti; obec je povinna zajistit, aby k osobním údajům v zápisu 
obsaženém byl umožněn přístup pouze oprávněným osobám 
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DOTAČNÍ VÝZVY 

REGIONÁLNÍ VÝROBCI MOHOU OPĚT ŽÁDAT LIBERECKÝ KRAJ O FINANČNÍ PODPORU 

Možnost čerpat peníze z Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 
budou mít žadatelé od 29. března do 17. dubna 2019. Smyslem programu je podpora regionálních 
produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních 
specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních 
potravin, výrobků a služeb. Oprávněnými žadateli Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, 
výrobců a tradičních řemesel jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují 
podmínku nositele značky místní produkce Libereckého kraje (Regionální produkt Český ráj, Regionální 
produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt 
pouze na území Libereckého kraje) nebo jsou držiteli ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, 
Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel či Mistr tradiční rukodělné 
výroby. Maximální výše dotace činí 70.000 korun. Celkem je k rozdělení pro tento rok určeno 1.798.000 
korun.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/2-5-Podpora-regionalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tradicnich-
remesel-r673160.htm  

PROGRAM OBNOVY VENKOVA JE SPUŠTĚN DO 17. 4. 2019 

Údržba válečných hrobů vlastněných obcí, financování projektů na vzdělání a poradenství v oblasti 
rozvoje venkova a obnovy vesnice, peníze na opravy a výstavbu komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, parkovišť a zpevněných ploch, ale i parků, alejí a sadů. V Programu obnovy venkova je pro 
žadatele připraveno bezmála 30 milionů korun. Oprávněnými žadateli Programu 2.1 – Program obnovy 
venkova jsou dle jednotlivých dotačních titulů venkovské obce v Libereckém kraji definované v 
Programu rozvoje LK 2014-2020 a dobrovolné svazky obcí, se sídlem v územním obvodu Libereckého 
kraje. Příjem žádostí bude možný od 29. března 2019 do 17. dubna 2019.  

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/regionalni-rozvoj  
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DOTACE PRO VČELAŘE 

Liberecký kraj vyhlásil program na podporu začínajících i stávajících včelařů – podpořeny budou  
především tyto položky: úly, včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s 
výjimkou vybavení na zpracování medu a vosku), opravy, rekonstrukce a výstavby včelínů, náklady na 
vzdělávání a včelařskou literaturu. Příjem žádostí bude možný od 29. března 2019 do 16. dubna 2019. 

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/8-3-Podpora-vcelarstvi-r673223.htm  

 

 

 

PŘEHLED DALŠÍCH DOTACÍ 
LIBERECKÉHO KRAJE:     

     https://dotace.kraj-lbc.cz 

 

 

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ – ČR/SASKO 

Podpora je zaměřena na tyto aktivity:  

- organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí 
- organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí 
- výměna skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků 
- vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti 
- projekty práce s veřejností a propagace území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních 
materiálů (minimálně v českém a německém jazyce) 
- vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí 
 
Termín pro předložení žádosti: 14. 5. a 18. 9. 2019 (zasedání řídícího orgánu 11. 6. a 22. 10. 2019). 

Podpora je poskytována jako projektová podpora ve formě nevratné dotace na principu zpětného 
proplacení uskutečněných výdajů. Celkové výdaje na malý projekt nemohou překročit částku 30.000 €. 
Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15.000 € z prostředků ERDF. 
Vlastní podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů. Projekty jsou koncipovány pouze jako 
jednostranně financované. V jednom projektu uplatňuje výdaje vždy jen jeden z partnerů. 

Více informací: http://www.ern.cz  
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Metodická doporučení k činnosti územních samosprávných celků  

Metodická doporučení vydává Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a 
kontroly. Úplné verze dokumentů jsou ke stažení na webových stránkách ODK MVČR:  

http://www.mvcr.cz/odk    

Důležitá jsou i stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly – aktuálně bylo například vydáno 
stanovisko č.1/2019 „Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního 
úřadu a dalších pracovně-organizačních aspektech chodu obecního úřadu“. 

Stanoviska z minulých let: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odboru-verejne-spravy-
dozoru-a-kontroly.aspx  

  

 

   

 

 

     
  

 
 
 

Metodika č. 1            Metodika č. 9 
Jednací řády zastupitelstev obcí            Nejčastější nedostatky při výkonu  

       samostatné působnosti obcí 
  

KONTAKTY NA ODDĚLENÍ DOZORU LIBEREC 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 

Tel.: 482 710 261, e-mail: dozorlb@mvcr.cz  
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Projektové aktuality 

Propagace sociálních služeb na Novoborsku nově i na YouTube! 

Díky finančnímu přispění Liberecký kraj z programu Místní agenda 21 vznikly 3 videospoty zaměřené 
na jednotlivé cílové skupiny občanů, jimž jsou sociální služby určeny. Videospoty budou promítány v 
čekárnách lékařů v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, u praktických lékařů a v Městském kině v 
Novém Boru. Kromě videospotů vznikly k propagaci sociálních služeb také letáky s informacemi pro 
různé cílové skupiny.  

Videa si prohlédněte zde: https://www.youtube.com/channel/UC5Y5PnjhOkAlTWmTiYSeiQg  

 

 

Společné financování sociálních služeb 

V současné době se ke společnému financování sociálních služeb připojila téměř většina členských obcí 
svazku. Nyní probíhá příjem žádostí o dotace v sociální oblasti, které potrvá do 11. 3. 2019. Poté budou 
žádosti vyhodnoceny a návrhy částek pro poskytovatele budou předloženy sociálnímu výboru MěÚ v 
Novém Boru.  V březnu se budou konat jednání pracovních skupin komunitního plánování, kde se 
budou projednávat dokumenty KP – Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018 a Akční 
plán sociálních služeb na rok 2019. V dubnu se uskuteční zasedání koordinační skupiny komunitního 
plánování za účelem přípravy 4. komunitního plánu na období 2021-2025. 

 

Koordinátor sociálních služeb 

Ing. Daniela Vondrová 
Tel.: 737 97 22 85, dvondrova@novoborsko.cz 
kancelář: Obecní úřad Okrouhlá, 1. p. 
Okrouhlá 36, 473 01 Okrouhlá 
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Destinace Lužické a Žitavské hory - neobjevený klenot pohraničí v proměnách času 

Záměrem na založení samostatné destinace se Svazek obcí Novoborska během společných jednání s 
obcemi v území Lužických hor zabýval od roku 2017. Díky výborné spolupráci a nadšení z řad obcí a 
organizací se podařilo v roce 2018 založit spolek DMO Lužické a Žitavské hory, jehož současný počet 
členů je přes 30. Patří sem obce a města Ústeckého a Libereckého kraje, např. Krásná Lípa, Město 
Varnsdorf, Obec Jiřetín pod Jedlovou, obec Rybniště a další obce DSO Tolštejn, Město Česká Kamenice, 
obce Svazku obcí Novoborska, Jablonné v Podještědí, Hrádek nad Nisou a další. Postupně se daří 
aktivně zapojovat i podnikatelský sektor do rozvoje území. V březnu proběhne 1. Lužickohorský 
miniveletrh cestovního ruchu ve Cvikově. Cílem tohoto setkání je propojení subjektů působících v 
cestovním ruchu v území Lužických hor, navázání kontaktů, výměna zkušeností a informací mezi aktéry 
jak z řad místních samospráv, CHKO, spolupráce s Libereckým krajem, tak i podnikateli a neziskovým 
sektorem. Kromě toho se na této akci budou prezentovat i jednotlivé subjekty poskytující služby v 
oblasti cestovního ruchu a lokální producenti formou stánku. Akce je určena výhradně subjektům 
podnikajícím v cestovním ruchu, zástupcům místních samospráv, pracovníkům informačních center a 
zástupcům médií. 

 

 

 

Program: www.luzihory.cz 
 

            DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  
             Sídlo spolku:  
              Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk 
              

 Ředitelka spolku:  
              Bc. Marie Kárová 
              tel.: +420 603 947 212, info@luzihory.cz 
 

 

 

 


