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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení čtenáři, 

do rukou se Vám dostává sedmé 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 připravují 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. V agendě GDPR se snažíme od roku 2018 pomoci zejména 

malým obcím a jejich příspěvkovým organizacím s řešením problematiky ochrany osobních údajů. 

V našem území se věnujeme také cestovnímu ruchu, členské obce Novoborska jsou zároveň členy 

destinace Lužické a Žitavské hory. V aktuálním zpravodaji najdete aktuality o činnosti Centra 

společných služeb, novinky z území, ale také informace o zajímavých výzvách pro možné získání 

dotačních prostředků.  

Přejeme Vám příjemné čtení zpravodaje!  

Ing. Jan Sviták 

Předseda Svazku obcí Novoborska 

 

 

KONTAKTY 
 

Kancelář Svazku obcí Novoborska        

 

Mgr. Jana Nastoupilová (CSS)                 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) 

Tel.: +420 777 293 246      Kancelář Svazku obcí Novoborska  

jnastoupilova@novoborsko.cz     Obecní úřad Okrouhlá, 1. patro 

            Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

                               www.novoborsko.cz    

Ing. Daniela Vondrová (Sociální služby)      

Tel.: +420 737 972 285    
dvondrova@novoborsko.cz      KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY 
               Středa 10:00 - 15:00 hodin 
 

 

 

 

mailto:jnastoupilova@novoborsko.cz
http://www.novoborsko.cz/
mailto:dvondrova@novoborsko.cz


; 
 

 
 

   
   INFORMAČNÍ  ZPRAV ODAJ       7 
  SVAZEK  OBCÍ  NOVOBORSKA      PODZIM  2019                            
 

 

 

 

 

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A DOTAČNÍ VÝZVY 

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. 

NOVÁ POVINNOST PRO CHOVATELE PSŮ   

V souvislosti s novelou veterinárního zákona je chovatel povinen od 1.1.2020 zajistit, aby byli psi platně 

očkováni proti vzteklině. Očkování psa proti vzteklině je platné, pokud je pes nezaměnitelně 

identifikován (čipován). Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno 

v dokladu o očkování psa.  Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří splňují určité předpoklady dané 

Komorou veterinárních lékařů ČR. Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým 

aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Bez čipu už psy veterinář nenaočkuje proti vzteklině. 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Máte ještě starý kotel? Neváhejte požádat o 

dotaci na jeho výměnu! Pro ty, kteří by se chtěli 

dozvědět více o možnosti a podmínkách získání 

dotace, pořádá Krajský úřad Libereckého kraje v 

pondělí 9. září od 15 hodin v zasedací místnosti 

Městského úřadu v Novém Boru a ve čtvrtek 12. 

září od 15 hodin v KD Crystal v České Lípě 

informační seminář, kde se dozvíte vše 

potřebné.  

Termín zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 

Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2020 

U této dotace záleží na termínu podání, znamená to tedy, kdo podá žádost o dotaci dříve, tak má vyšší 

šanci než ten, kdo bude podání žádosti odkládat. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně. 

Kdo nestihne semináře v září, může využít konzultací v nových kancelářích ve 3. patře Evropského 

domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy Krajského úřadu) na adrese: 

U Jezu 525/4, Liberec 2. Konzultace probíhají v pondělí a ve středu: 8:00 - 17:00, v úterý, čtvrtek a 

pátek: 8:00 - 14:00. 

Kontakt: Krajský úřad Libereckého kraje, Oddělení řízení grantových schémat 
tel.: 485 226 579, email: kotliky@kraj-lbc.cz 
Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz 
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GDPR & KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Kdo je oprávněn nahlížet do katastru nemovitostí? 

Katastr je veřejným seznamem, do kterého je v zásadě kdokoliv oprávněn nahlížet, pořizovat si z něj 

pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno 

jinak. Přístup k některým informacím je podmíněn identifikací zájemce o informace a formálně 

upraven. Způsoby zpřístupňování informací z evidencí katastru veřejnosti upravuje podrobně vyhláška 

k poskytování údajů z katastru nemovitostí. Výše uvedený postup, který zahrnuje i zpřístupňování 

rodných čísel, je výkonem veřejné moci prováděným na právním základě dle GDPR, tj.  bez souhlasu 

nositele rodného čísla. Obecně jsou informace, které obsahuje katastr nemovitostí veřejně přístupné 

z titulu zásady publicity, tedy veřejné kontroly obsahové a věcné správnosti informací v katastru 

evidovaných. Princip veřejnosti katastru je u nás uplatňován tradičně a byl součástí obecného 

knihovního zákona od roku 1871. S informacemi získanými z katastru však nelze nakládat jinak než k 

naplnění účelů uvedených v katastrálním zákoně, a to bez ohledu na to, zda tyto informace mají 

charakter osobních údajů či nikoliv. 

 

GDPR & INFORMACE PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Zveřejněná poskytnutá informace na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. nemůže 

obsahovat osobní údaje o žadateli o informaci (typicky identifikační a adresní údaje žadatele). Praxe ve 

zveřejňování osobních údajů o žadatelích je nesprávná. Takové zveřejňování osobních údajů nebylo v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a je v rozporu i s GDPR. Totožný názor obsahuje i stanovisko 

Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra publikované pod č. 1/2012. V případě, že 

žadatel zjistí, že je jeho žádost o informace zveřejněna včetně jeho osobních údajů (identifikační nebo 

adresní údaje), lze v prvé řadě dosáhnout nápravy kontaktováním příslušné obce s upozorněním a 

žádostí na úpravu dokumentu tak, aby neobsahoval osobní údaje žadatele o informaci podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. Pokud žadatel o informaci nedosáhne nápravy ze strany obce, jako 

další krok lze doporučit podat podnět či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zdroj: Poradna Úřadu pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz 

 

DATABÁZE VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Přehled školských, sociálních a kulturních zařízení najdete na webových stránkách: 

http://css.novoborsko.cz – záložka Informační zpravodaj  

   

http://css.novoborsko.cz/
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PROJEKTOVÉ AKTUALITY 

VYBAVENÍ PRO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 

Svazek obcí Novoborska rozšířil společné vybavení o mobilní pódium a dva velkokapacitní stany, na 

které získal v letošním roce dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. Stany i 

pódium si členské obce mohou půjčovat pro různé kulturní a sportovní akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pódium i stany byly použity v rámci slavnostního vyhlášení Vesnice roku ve Svojkově 13. 8. 2019. 
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CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB  

Lokální ekonomika 

V současné době se aktivity Centra společných služeb (CSS) zaměřují na lokální ekonomiku. Cílem je 

koordinace činností a komunikace mezi vybranými aktéry lokální ekonomiky, kdy se mají najít například 

chybějící služby a řemesla v území svazku obcí, vzniknout má základní přehled místních malých                             

a středních podnikatelů, včetně OSVČ, či vytvoření souhrnného katalogu podnikatelů, přehled 

brownfieldů a nemovitého majetku obcí vhodného k podnikání. Výstupy budou zpracovány v rámci 

projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (= CSS). 

Podané projekty pro rozvoj Svazku obcí Novoborska 

V letošním roce podal Svazek obcí Novoborska tyto žádosti o dotace:  

Zlepšení turistické infrastruktury a zázemí pro kulturní aktivity 

- v rámci projektu proběhne údržba turistických přístřešků (byly pořízeny z projektu Zažít vrcholy), 

přístřešky budou doplněny o lavičky, koše, stojany na kola, dále budou k přístřeškům zhotoveny 

informační tabule pro turisty jako doplnění stávajících mapových tabulí. Z dotace budou pořízeny dva 

velkokapacitní stany a mobilní pódium, které budou k dispozici členským obcím. Realizace projektu do 

30. 9. 2020. Projekt je financován z Programu obnovy venkova z rozpočtu Libereckého kraje.  

 

Zavádění principů MA21 ve Svazku obcí Novoborska  

  – záměrem projektu je zavádění principů Místní agendy 21 a udržitelného rozvoje obcí v oblasti 

kulturního a volnočasového vyžití. Výstupem projektu budou pro každou členskou obec letáčky 

s přehledem kulturních/ volnočasových možností a kalendářem pravidelných akcí. Dále bude zhotoven 

pro každou členskou obec prezentační roll-up. Realizace projektu do 30.6.2020. Projekt je financován 

z Programu podpory Místní agendy 21 z rozpočtu Libereckého kraje. 

 

Efektivní veřejná správa    

- účelem projektu je tvorba strategických a rozvojových dokumentů, aktualizace webových stránek pro 

členské obce i webový portál svazku, zajištění vzdělávacích seminářů v oblasti regionálního rozvoje          

a strategického plánování. Předpokládaná doba realizace projektu 1/2020 - 12/2021. Projekt by byl 

financován z Operačního programu Zaměstnanost (MPSV).  

 

Projekty na revitalizaci sídelní zeleně 

V průběhu druhé poloviny roku 2019 budou podány individuální projekty pro zapojené členské obce 

na revitalizaci sídelní zeleně prostřednictvím výzev místních akčních skupin LAG Podralsko a MAS Český 

Sever. Financování projektů z Operačního programu životního prostředí.  
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA NOVOBORSKU BEZ BARIÉR 

Během letních měsíců byla zpracována ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 

Metodika sociálního fondu Svazku obcí Novoborska pro rok 2020, která upravuje pravidla a podmínky 

pro poskytnutí finančního příspěvku, postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro posouzení 

žádosti, hodnocení žádosti, stanovení maximální výše příspěvku apod. Dále proběhla revize stávajících 

dokumentů k dotačnímu programu MěÚ Nový Bor a úprava pro Svazek obcí Novoborska. 

Dále byla dokončena a zadána do tisku „Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí 

Novoborska“, která je hlavním výstupem projektu pro financování sociálních služeb.  Dokument bude 

k dispozici především zástupcům obcí, poskytovatelům sociálních služeb, KÚ LK, případně i dalším 

územím při řešení otázek spolufinancování. 

V červenci byla spuštěna akce dotazníkového šetření pro poskytovatele sociálních služeb a občany obcí 

Novoborska. Dotazníky jsou k dispozici na webu Novoborska, sociálních sítích. Dotazníkové šetření 

potrvá do 20. 9 2019. Výsledky budou zohledněny v novém komunitním plánu. 

Více informací k projektu: http://bezbarier.novoborsko.cz 

 
Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ (reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546) je 
financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 
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DESTINACE LUŽICKÉ A ŽITAVSKÉ HORY  

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 současné době probíhá realizace projektů                  

– v plánu je dotisk oblíbené image brožury Lužické 

a Žitavské hory, která bude nově přeložena i do 

angličtiny, pokračují rovněž aktivity související 

s Lužickou pivní stezkou.   

 

  DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  

   Sídlo spolku:  
    Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk 
     Kontakt:   
   Bc. Marie Kárová, ředitelka 
  Tel.: +420 603 947 212 

                          Email: info@luzihory.cz 
            http://www.luzihory.cz                              Foto: Turistická stezka v okolí Popovy skály, archiv DMO 

 

 

SVOJKOV – VESNICE ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2019 

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Libereckém kraji se stala obec Svojkov na 

Novoborsku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v 

oblasti vzdělávání, práce s mládeží a 

společenského života. Obyvatelé kladou zřetel 

na činnost mateřské školy a spolků, příkladně 

pečují o historické a přírodní památky, lhostejná 

jim není ani okolní krajina a zajímají se o 

společenské dění. Obec je též aktivním členem 

Svazku obcí Novoborska a destinační agentury 

Lužické a Žitavské hory. 


