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Členské obce svazku

Albrechtice
447 obyvatel

Dolní Čermná
1340 obyvatel

Ostrov
683 obyvatel

Bystřec
1151 obyvatel

Horní Čermná
1002 obyvatel

Petrovice
249 obyvatel

Cotkytle
403 obyvatel

Horní Heřmanice
508 obyvatel

Verměřovice
739 obyvatel

Čenkovice
187 obyvatel

Horní Třešňovec
629 obyvatel

Výprachtice
998 obyvatel

Mapa svazku



2 Úvodní slovo předsedy

Informace o činnosti svazku
Vážení občané,
dovolte mi navázat na úvodní slovo pana předsedy 
a představit Vám dosavadní činnost svazku na kon-
krétních projektech či společných postupech, které 
v minulosti zrealizoval či aktuálně realizuje. Společ-
ným jmenovatelem projektů či společných postupů je 
samozřejmě jednak snaha o snížení nákladů na jejich 
realizaci, která tkví ve spolupráci se svazkem a jeho 
členskými obcemi, ale také i snížení pracnosti a časové 
náročnosti jejich přípravy i samotné realizace, když 
po dodání podkladů od zapojených členských obcí na 
nich pracuje především svazek.

UKONČENÉ PROJEKTY
rok 2015
Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko
• v rámci tohoto projektu byl pořízen bezdrátový rozhlas, 

napojený na IZS, srážkoměry, hladinoměry, vodočetné 
latě apod.

• celkové náklady projektu činily více 
jak 8 milionů Kč, z toho 90% činila 
dotace ze SFŽP

• do projektu se zapojilo 5 obcí

Mikroregion Severo-Lanškrounsko - 
nakládání s bioodpady
• v rámci tohoto projektu bylo poříze-

no 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů
• celkové náklady projektu činily 

částku 4 miliony Kč, z toho 90% 
činila dotace ze SFŽP

• do projektu se zapojilo 6 obcí

Nákup 2 nůžkových stanů
• celková pořizovací cena činila 

částku 60 500 Kč
• stany jsou nabízeny k zapůjčení  

3. osobám za částku 1500 Kč/ks
• do projektu se zapojily 4 obce

Vážení občané,
v rukou držíte první číslo občasníku 
Dobrovolného svazku obcí Mikrore-
gion Severo-Lanškrounsko.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko byl založen 
v prosinci roku 2012 celkem 8 zaklá-
dajícími obcemi, a to obcí Bystřec, 
Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní 

Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice 
a Výprachtice. V letošním roce přistoupily obce Ostrov, 
Čenkovice, Cotkytle a Albrechtice. Členská základna na-
šeho svazku bude k 1. 4. 2016 čítat celkem 12 obcí s více 
než 8 300 obyvateli. Největší je Dolní Čermná s 1 340 
obyvateli, nejmenší jsou Čenkovice s 187 obyvateli. Z hle-
diska celorepublikového porovnání se jedná o malé obce.
Je důležité si položit otázku, proč právě svazek. Osobně 
se domnívám, že odpověď je naprosto zřejmá. Česká 
republika je specifická členěním samosprávy. Celkem 
je u nás 6 250 obcí. Toto uspořádání má své výhody, 
ale také značné nevýhody. Jejich rozebíráním bychom 
mohli strávit spoustu času, ale domnívám se, že bychom 
v dané chvíli nic nevyřešili. Přesto je nutné podotknout, 
že starosta na malé obci s jednou účetní musí zajišťovat 
z velké části stejné agendy jako starosta ve městě. Ten 
to má jednodušší, neboť na výkon agend jsou na měst-
ských úřadech k dispozici fundovaní úředníci. Starosta 
malé obce si s tím musí poradit sám. Vzhledem k rozsahu 
povinností je to takřka nemožné. Je však nezbytné, aby 
zajistil spoluobčanům co nejkvalitnější služby. K tomuto 
cíli evidentně vedou dvě cesty. Buď slučování obcí, nebo 
meziobecní spolupráce na úrovni dobrovolných svazků 
obcí. Dle mého názoru je třeba, aby rozhodovací pra-
vomoci zůstaly co nejblíže občanům, a proto osobně 
maximálně prosazuji meziobecní spolupráci.
A co je vlastně ta meziobecní spolupráce? Zjednodušeně 
řečeno jde o vše, co šetří obcím peníze a starostům čas. 

Jedná se například o velké nebo menší dotační projekty, 
o řešení běžných problémů, se kterými se každá obec 
dnes a denně potýká, a věřte - je jich spousta. Může 
se jednat o výkon samosprávy, státní správy, správu 
majetku, odpadové hospodářství, správu lesů, provoz 
kanalizace, bytového hospodářství, provoz sportovních 
zařízení atd. Cílem svazku je sdružit některé záležitosti 
a vykonávat je efektivněji.
Každá obec musí samozřejmě plnit základní povinnosti, 
které vyplývají ze stanov svazku. Současně má ovšem 
plné právo se rozhodnout, jestli se jednotlivých projektů 
zúčastní nebo ne. Stejně tak je třeba zdůraznit, že každá 
členská obec našeho svazku má rovnoprávné postavení. 
Znamená to, že všechny obce mají stejné hlasovací právo 
bez ohledu na dobu přistoupení do svazku, svou velikost 
či počet obyvatel. Svazek je financován vícezdrojově, 
hlavním zdrojem jsou řádné příspěvky členských obcí.
Přínosem je nejen, jak bylo uvedeno, úspora času staros-
tů, ale i úspora finančních prostředků jednotlivých obcí 
při realizaci společných projektů.
Svazek od doby svého založení realizoval již několik 
větších i menších společných projektů. Poskytuje odbor-
nou pomoc pro své členské obce, a to zejména v oblasti 
samosprávy. Do budoucna se chystá k zapojení se do 
projektu Svazu měst a obcí ČR, který by měl naši práci 
ještě více zefektivnit. Bližší informace o činnosti svazku 
již ovšem ponechám na manažerce svazku Bc. Lence 
Bártlové, která vám je přiblíží na dalších stránkách.
Na závěr mi ještě dovolte pozvat Vás na první Repre-
zentační ples našeho svazku, který se uskuteční v pátek 
1. dubna 2016 od 19.00 hod. v sále Kulturního domu ve 
Verměřovicích. Budu moc rád, pokud se rozhodnete ples 
podpořit svou účastí.

Na setkání s Vámi se těší
Petr Helekal

předseda svazku



Sběr a svoz použitého upotřebeného 
potravinářského oleje a tuku
• na sběr použitého oleje a tuku bylo 

zdarma pořízeno 25 ks nádob, které 
byly umístěny na území obcí, jež se 
do projektu zapojily

• sběr a svoz je bezplatný
• do projektu se zapojilo 8 obcí, o při-

stoupení k projektu projevily zájem 
další obce

rok 2016
Telekomunikační služby
• v rámci tohoto projektu byly zajiš-

těny zvýhodněné tarify pro obce 
a svazek na volání z pevných linek 
a mobilních telefonů u společnosti 
T-mobile

• do projektu se zapojilo 11 obcí 
a svazek

BĚŽÍCÍ PROJEKTY
Licence na právní informační 
systém ASPI
• jde o počítačový program, který 

obsahuje vždy aktuální právní před-
pisy České republiky včetně jejich 
historických verzí, judikaturu, od-
bornou literaturu, vzory smluv apod. 

• do projektu je zapojeno 10 člen-
ských obcí

Drobné kulturní památky - POV PK
• v roce 2015 byla podána žádost 

o dotaci z Programu obnovy ven-
kova Pardubického kraje na opravy 
drobných kulturních památek, na-
cházejících se na území členských 
obcí svazku

• celkový rozpočet projektu činí 
částku 600 tis. Kč, z toho dotace 
z rozpočtu kraje 420 tisíc Kč

• realizace projektu by měla proběh-
nout v roce 2016

Svoz a likvidace směsného 
komunálního odpadu
• za účelem snížení nákladů na svoz 

a likvidaci směsného komunálního 
odpadu, který je ze zákona každá 
obec povinna zajistit, svazek při-
pravil zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele těchto služeb

• aktuálně se vyčkává na schválení nového zákona o ve-
řejných zakázkách, který v těchto dnech projednává 
Parlament České republiky, aby mohla být zadávací 
dokumentace novému zákonu přizpůsobena a výběrové 
řízení vyhlášeno

Centrální sběrný dvůr a sběrná místa
• v rámci tohoto projektu by mělo 

dojít k vybudování centrálního 
sběrného dvora a sběrných míst 
v zapojených obcích mikroregionu

• předpokládaný rozpočet projektu činí cca 15 mil. Kč
• předpokládá se podání žádosti o dotaci z OPŽP, která je 

poskytována až do výše 85 % nákladů

Průkazy energetické náročnosti budov
• do projektu na zpracování prů-

kazů se zapojilo 7 obcí s celko-
vým počtem 48 budov

• po provedeném výběrovém 
řízení je aktuálně uzavírána 
smlouva o dílo s jeho vítězem

Pasporty pozemních 
komunikací a dopravního 
značení
• v tomto projektu jde o zpra-

cování evidence pozemních 
komunikací a dopravního 
značení

• v současné době se jedná s členskými obcemi o jejich 
zapojení do projektu tak, aby mohla být připravena 
zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení 
na zpracování pasportů pozemních komunikací

Veřejné osvětlení v obcích
• aktuálně probíhá příprava 

projektu
• projekt počítá se zpracováním 

pasportů veřejného osvětlení 
a projektu na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v obcích, 
které se do projektu zapojí

SPOLEČNÉ POSTUPY
Zpracování strategického plánu rozvoje svazku 
na období 2015-2020
• v roce 2015 svazek zpracoval strategický plán rozvoje 

svazku na období let 2015-2020
• tento dokument je povinnou přílohou k žádostem o po-

skytnutí dotace ať již z krajského, státního či evropské-
ho rozpočtu

• prozatím je zpracován pro 8 členských obcí, v letošním 
roce bude aktualizován s ohledem na přistoupeních 
dalších 4 obcí

• dokument je zveřejněn na webových stránkách svazku

Odborné poradenství pro obce
• zpracování obecně závazných vyhlášek
• zpracování metodik k samostatné působnosti obce 

(např. k vedení zastupitelstva obce, k tvorbě usnesení, 
k zákonu o svobodném přístupu k informacím, apod.)

• poradenství k samostatné působnosti obce (zejména 
k zákonu o obcích)

• komunikace s ORP ve společných postupech (např. uza-
vření veřejnoprávních smluv)

• vyhledávání dotačních titulů dle plánovaných projektů 
obce i svazku

• zpracování zadávacích dokumentací pro výběrová říze-
ní obcí i svazku

• realizace výběrových řízení svazku
• a další

pokračování na straně 4
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Centrum společných služeb

Den se sousedy

DEN
SE SOUSEDY
13. 8. 2016
AZAS Dolní Čermná

Svaz měst a obcí České republiky aktuálně připravuje pro-
jekt s názvem CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB. Projekt 
by měl být realizován v letech 2016 – 2019 a je určen dob-
rovolným svazkům obcí. Aktuálně projevilo zájem o tento 
projekt cca 100 svazků, mezi nimiž jsme i my.
Předmětem tohoto projektu je založení tzv. Centra spo-
lečných služeb, který by měl poskytovat členským obcím 
svazku služby v oblasti dotací, veřejných zakázek, právní 
podpory, vzdělávacích aktivit, společných postupů, sdíle-
ní dobré praxe a zkušeností apod.
Každý svazek, zapojený do tohoto projektu, obdrží od 
SMO příspěvek na mzdy až dvou zaměstnanců tohoto cen-

tra. Činnosti, které by Centrum společných služeb mělo 
provádět, již z části realizujeme a uvedený projekt by je 
měl značně rozšířit a zefektivnit.

Lenka Bártlová
manažerka svazku

Kontakty
Sídlo svazku: Dolní Čermná 76, 561 53
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
Telefon: 733 714 000 (T-mobile), 776 023 736 (Vodafone)
Webové stránky: www.dsomsl.cz
Jsme na facebooku.

Vážení,
ráda bych Vám představila jednu z plánovaných kulturně 
sportovních akcí, pořádanou městysem Dolní Čermná pod 
záštitou senátora Petra Šilara. Dobrovolný svazek obcí 
Mikroregion Severo-Lanškrounsko bude tuto akci podpo-
rovat aktivní účastí zástupců jednotlivých obcí.

Akce s názvem „Den se sousedy“ je určena vám, obyva-
telům členských obcí svazku. Jedná se o akci pro celou 
rodinu, do které se můžete zapojit i vy.
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Pravidla sportovních disciplín včetně přihlášek na jed-
notlivé sporty v rámci druhého ročníku Dne se sousedy 
budou k dispozici již v průběhu měsíce dubna na obecních 
úřadech členských obcí svazku. Termín odevzdání přihlá-
šek je 11. 6. 2016.
Předprodej vstupenek na akci Den se sousedy bude pro-
bíhat od dubna na jednotlivých obecních úřadech. Vstup-
né na akci (na program od 18:00 hodin) bude možné 
zakoupit v předprodeji za 250 Kč. Na místě zaplatíte za 
vstupenku 300 Kč, pokud si ji zakoupíte do 15.00 hodin 

v den akce. Poté již za plnou cenu 350 Kč. S ohledem 
na omezený počet vstupenek doporučujeme zakoupit 
vstupenky v předprodeji.
Více informací o plánované akci na www.dolni-cermna.cz,
www.azas.cz, www.dsomsl.cz a na FB Areálu zdraví 
a sportu Dolní Čermná.
Věřím, že se nám podaří navázat na úspěšný první roč-
ník této akce a připravit den, který si všichni maximálně 
užijeme.

Katka Veselá

Sportovní program: od 9:00 hodin
(sportovní klání mezi obcemi svazku)
• malá kopaná
• beach volejbal
• tenis
• stolní tenis
• šachy
• požární útok

Kulturní program: od 10:00 hodin
• přehlídka veteránů během vzpomínkové jízdy na Elišku 

a Čeňka Junkovy
• vystoupení tanečních skupin DC Dance, Dolce Baby, 

folklorního souboru Jitřenka
• BRASS COMPANY, ORdrums

• ukázka z práce Policie ČR
• přehlídka požární techniky JSDHO Dolní Čermná
• slackline exhibice + workshop
• malování na obličej, soutěže pro děti, skákací hrad

Kulturní program: od 18:00 hodin
• slackline exhibice
• biketrialová show s Vaškem Kolářem
• Richard Nedvěd - komik a kouzelník
• Kapriola - ostravská ženská hardrocková skupina
• Ohnivá show - Balestra
• Olympic s frontmanem Petrem Jandou
• Pole dance - sportcentrum Forea
• Divokej Bill - revival
• Quiz - rocková kapela
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Kapriola - ostravská ženská hardrocková skupina

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy Richard Nedvěd - komik a kouzelník
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