
informaèní zpravodaj SMS ÈR /5 - 2018
1

a pøedstavitele. Tehdejší pøipravenost nést 
obìti, i ty nejvyšší, nebyla jakkoli hraná, vy-
jadøovala skuteènou vùli národa po svobodì 
a svébytném rozhodování o budoucnosti. 
Také angažování ve prospìch veøejných 
záležitostí mìlo v té dobì jednoznaènou 
pøednost pøed zájmy soukromými èi osobní-
mi. Lze se jen s obdivem a pøi srovnání naší 
souèasnosti ptát, kdo z nás by dnes byl pøi-
praven pøinést obìś, nikoli nutnì tu nejvyšší?

Postavení samosprávných 
obcí formovalo 
i sounáležitost lidí 

Stranou však obèas zùstává, jak moc 
pøispìla k formaci nového státu i samo-
správa našich obcí a mìst bývalého Ra-
kouska – Uherska. Byly to právì obce 
a mìsta, které se domohly v prùbìhu 
19. století výrazných práv své samosprávy, 
jež zásadním zpùsobem pøispìly k formaci 
nového státu. Jejich postavení samospráv-
ných obcí, jež obstarávaly pomìrnì vyso-
kou míru veøejnou úkolù, formovalo sounále-
žitost lidí k obecní pospolitosti. Na pùdorysu 
domovského práva k obci se pak také utvá-
øel vztah obèanské participace na správì 
vìcí veøejných. V okamžiku utváøení samo-
statného Èeskoslovenského státu se právì 
obce a mìsta staly jeho pevnou souèástí, 
neopominutelným a spolehlivým základem.

I na dnešní dobu lze pøenést doporuèení 
vùèi naší spoleènosti, abychom v našich 
politikách neopomíjeli souhlas nejen ob-
èanské spoleènosti, ale též pøedstavitelù 
samospráv, neboś v opaèném pøípadì ži-
votnost podstatných rozhodnutí státu bude 
velmi køehká. Obce a mìsta mají bohužel 
stále pomìrnì malý vliv na tvorbu legisla-
tivy, na klíèová rozhodnutí státu, zasahující 
do kvality života každého z nás. Je to roz-
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100 let od vzniku Èeskoslovenska: 
Také na hrdých obcích vznikal nový stát 

hodnì škoda a nevyužití potenciálu, které 
stát a jeho samosprávy mohou dosahovat. 
Ostatnì první republika se svými kom-
petenènì silnými obcemi by pro naši bu-
doucnost mìla být tím nejlepším vzorem. 
Inspirovat se z pozitiv vlastní minulosti je 
podle mého pevného pøesvìdèení jedním 
z nejlepších vkladù do budoucnosti.

Stanislav Polèák, 
pøedseda SMS ÈR
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AktuálnìUdálost

Ètyøi roky s obcemi v zádech
/ str. 2

Správa obcí od A do Z? Startuje 
unikátní vzdìlávací program/ str. 6

Komunální volby 2018 vyhrála sdru-
žení místních nezávislých / str. 3

Vážení a milí èlenové SMS ÈR,
milí pøátelé samospráv.

V rámci oslav 100 let od založení Èeskoslo-
venska se oprávnìnì vyzdvihuje role prvního 
prezidenta T. G. Masaryka, mužù 28. øíjna, 
nezmìrných obìtí legionáøù, hrdinství na-
šich pøedkù, kteøí bojovali za Francii a jiné 
evropské demokracie ve snaze pøispìt svou 
úèastí ke vzniku samostatného státu. Všichni 
tito hrdinové se skuteènì zasloužili o vznik 
samostatného Èeskoslovenska, tisíce be-
zejmenných hrdinù padlo, jejich ženy a dìti 
spolu s nimi pøinášely dobrovolnì ohromné 
obìti, jen aby vznikl samostatný stát. Zápal 
pro vznik samostatného státu byl tak oprav-
dový, že jej dnes jen stìží mùžeme pocho-
pit pøi naší nedùvìøe ve stát, jeho instituce 

Sucho a kùrovec 
budou tématy chystané 
konference v Brnì

Problémy, které se týkají kùrovce, sucha 
a financí, proberou úèastníci ètvrtého 
roèníku konference SAMOSPRÁVY 
2019, která se uskuteèní 31. ledna 2019  
na Ekonomicko-správní fakultì MU 
v Brnì. O tématech promluví zejména 
zástupci Ministerstva zemìdìlství ÈR 
a vybraní zástupci samospráv. Bližší in-
formace najdete na webu SMS ÈR.

Den malých obcí 
už popadesáté

Jubilejní 50. konference Den malých 
obcí se koná 20. 11. v Olomouci, o tý-
den pozdìji 27. 11. v Praze. Jedním ze 
spolupoøadatelù je i Sdružení místních 
samospráv ÈR.
Využijte možnosti online registrace: 
https://denmalychobci.cz/do/reg
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Téma

Ètyøi roky s obcemi v zádech
Služba místní samosprávì pohledem Sdružení místních samospráv ÈR

2014
• SMS ÈR se zasadilo o podporu MAS a venkova v novém programovém období 
a pomáhalo formulovat základní parametry budoucího programovacího období; na 
venkov díky nám plynou evropské dotace!

• SMS ÈR uspoøádalo Petici za záchranu pošt, kterou podepsalo 111 000 ob-
èanù z celé Èeské republiky. Díky petici se následující rok podaøilo legislativnì 
stanovit pevný poèet povinných pošt, a to v poètu 3200.

• Spuštìna dvojice úspìšných projektù: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úøadù“ a „Rok v obci“, které pøinesly nová legislativní øešení opøená 
o jedineèné postavení malých obcí.

I v malém týmu se dají dokázat velké vìci. Mùže se o tom pøesvìdèit každý ètenáø následujících 
sloupcù. Za našimi úspìchy posledních ètyø let stojí velké odhodlání pøedstavitelù našeho 
sdružení i zamìstnancù hlavní kanceláøe, které bychom však napoèítali možná i na prstech 
jedné ruky. Pøesto se za naše výsledky nemusíme stydìt.

20182018
• SMS ÈR spustilo nejrozsáhlejší • SMS ÈR spustilo nejrozsáhlejší 
klientskou servisní pomoc v oblasti klientskou servisní pomoc v oblasti 
ochrany osobních údajùochrany osobních údajù, kterou po-, kterou po-
skytuje èlenským obcím napøíè repub-skytuje èlenským obcím napøíè repub-
likou ve vysoké kvalitì a za nákladovì likou ve vysoké kvalitì a za nákladovì 
urèené ceny.urèené ceny.

• SMS ÈR se významným zpùsobem • SMS ÈR se významným zpùsobem 
zasazovalo o úpravu zákona o svo-zasazovalo o úpravu zákona o svo-
bodném pøístupu k informacím formou bodném pøístupu k informacím formou 
novelizace a dále dospìlo k zastavení novelizace a dále dospìlo k zastavení 
šikanózního postupu konkrétní fyzic-šikanózního postupu konkrétní fyzic-
ké osoby, která tento zákon nìkolik let ké osoby, která tento zákon nìkolik let 
zneužívala ke svému vlastnímu oboha-zneužívala ke svému vlastnímu oboha-
cení na úkor obcí.cení na úkor obcí.

• SMS ÈR svým úsilím • SMS ÈR svým úsilím zachránilo zachránilo 
existenci matrièních úøadùexistenci matrièních úøadù na men- na men-
ších obcích, když vymohlo odložení ších obcích, když vymohlo odložení 
již oznámené zmìny financování. Pro již oznámené zmìny financování. Pro 
obce by znamenala stotisícové výpad-obce by znamenala stotisícové výpad-
ky v pøíjmech.ky v pøíjmech.

• SMS ÈR zahájilo komplexní vzdìlá-• SMS ÈR zahájilo komplexní vzdìlá-
vací projekt pro zástupce obcí I. typu.vací projekt pro zástupce obcí I. typu.

2017
• Poslanecká snìmovna v pátek 9. èervna 2017 jednohlasnì schválila návrh Li-
bereckého kraje na zvýšení rozpoètového urèení daní pro obce vèetnì pozmì-
òovacího návrhu na zmìnu zvýšení koeficientu pro obce, které zøizují školy. Tento 
úspìch vycházel z aktivit SMS ÈR.

• Díky tlaku SMS ÈR došlo prakticky ke zdvojnásobení limitu na 300 tis. Kè, do 
kterého mohou venkovské spolky provozovat jinou výdìleènou èinnost, aniž by 
musely podléhat EET.

• SMS ÈR spustilo víceletý projekt mapování infrastruktury v malých obcích. Má 
získat data o stavu venkovské infrastruktury pro úèinnìjší zdùvodnìní potøeb obcí 
v regionech.

• SMS ÈR zavedlo nový èlenský benefit – finanèní podporu spoleèenských a kul-
turních akcí na venkovì z prostøedkù pøedsedy Stanislava Polèáka pod názvem: 
Podpora aktivit živého venkova.

20162016
• SMS ÈR iniciovalo dùležité zmìny a garance v oblasti veøejnì prospìšných • SMS ÈR iniciovalo dùležité zmìny a garance v oblasti veøejnì prospìšných 
prací. prací. Úøad práce zaèal být vstøícnìjšíÚøad práce zaèal být vstøícnìjší vùèi opakovanému zamìstnávání velmi  vùèi opakovanému zamìstnávání velmi 
špatnì uplatnitelných osob na trhu práce.špatnì uplatnitelných osob na trhu práce.

• Na základì podnìtù obcí ze SMS ÈR se podaøilo dosáhnout výrazného zlepšení • Na základì podnìtù obcí ze SMS ÈR se podaøilo dosáhnout výrazného zlepšení 
smluv pro nositele programu Pošta Partner. Díky našemu vyjednávání byly napøí-smluv pro nositele programu Pošta Partner. Díky našemu vyjednávání byly napøí-
kladklad výraznì sníženy sankce výraznì sníženy sankce..

• SMS ÈR zásadním zpùsobem podpoøilo právo obcí coby zøizovatelù na vyhlašo-• SMS ÈR zásadním zpùsobem podpoøilo právo obcí coby zøizovatelù na vyhlašo-
vání konkurzù na øeditele školských zaøízení a také soustavnì prosazovalo refor-vání konkurzù na øeditele školských zaøízení a také soustavnì prosazovalo refor-
mu financování regionálního školství, která by garantovala odpovídající financování mu financování regionálního školství, která by garantovala odpovídající financování 
také menším školám.také menším školám.

• SMS ÈR se zásadním zpùsobem podílelo na • SMS ÈR se zásadním zpùsobem podílelo na pøijetí novely autorského zá-pøijetí novely autorského zá-
konakona, která pozastavuje døíve živelné navyšování autorských poplatkù hrazených , která pozastavuje døíve živelné navyšování autorských poplatkù hrazených 
obcemi a dalšími subjekty.obcemi a dalšími subjekty.

2015
• SMS ÈR zabojovalo ve prospìch 
zjednodušení zákona o rozpoètových 
pravidlech územních rozpoètù, který 
významnì komplikoval poskytování 
pøíspìvkù neziskovým organizacím 
a obèanským spolkùm.

• Starostové organizovaní v SMS 
ÈR se svými aktivitami zasadili o vý-
jimku pro obce 1. typu v zákonu 
è. 340/2015 Sb. o zvláštních podmín-
kách úèinnosti nìkterých smluv, uveøej-
òování tìchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Malé obce 
tuto povinnost nakonec nemají.

• Pøedseda SMS ÈR spolu s pøed-
staviteli dalších obecních asociací 
a sdružení spojili své síly a zaèali koor-
dinovanì požadovat zmìnu rozpoè-
tového urèení daní vedoucí k posí-
lení rozpoètù obcí i mìst.
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Oproti politickým stranám a hnutím uspíva-
la nejrùznìjší místní sdružení, aś už pod zá-
štitou strany, nebo s oporou v podpisech 
volièù. Nejznámìjším petièním pøípadem 
je hnutí „Praha sobì“ a nejznámìjší koalicí 
„Spojené síly pro Prahu“ (koalice TOP 09, 
STAN s podporou KDU-ÈSL). Ovšem i dal-
ší krajská mìsta mají svoje strany – napøí-
klad tradièní Hradecký demokratický klub 
(vlastní strana), na druhém místì v hanác-
ké metropoli skonèivší ProOlomouc èi v té-
mže mìstì SpOLeènì. Známý Ostravak, 
dále Fórum Jihlava a Žijeme Jihlavou, Par-
dubáci spoleènì, Obèané pro Budìjovice, 
Ústecké fórum obèanù (UFO) a Vaše Ústí, 
èi Karlovaráci a Karlovarská obèanská al-
ternativa (KOA). A tak by se dalo pokraèo-
vat i v dalších mìstech.

MÌSTA

Za absolutního vítìze voleb ve mìstech se dá 
oznaèit „Zmìna pro Kolín“ starosty Víta Raku-
šana, která získala 62,8 procent hlasù a 21 
z 27 mandátù. Absolutní vítìzství se povedlo 
v okresních mìstech už jen stranám „Stra-
konická veøejnost“ 51,2 procent hlasù a 16 
mandátù z 21 (v zastupitelstvu jsou pouze 
4 strany, což je nejménì) a „Jeseník srdcem“ 

Nejvíce stran – 10 - se dostalo do zastu-
pitelstev v pìti mìstech - Èeský Krumlov, 
Havlíèkùv Brod, Tøebíè, Uherské Hradištì 
a Opava, 9 stran mají v 10 mìstech (Kut-
ná Hora, Dìèín, Louny, Èeská Lípa, Jièín, 
Pelhøimov, Bøeclav, Olomouc, Prostìjov, 
Šumperk). Naopak nejménì – ètyøi strany 
- jsou v zastupitelstvu Strakonic a pìt stran 
mají mìsta Praha, Kolín, Tachov a Liberec.
Kromì vítìzství již zménìných nezávis-
lých sdružení èi mìstských stran vyhrály 
také tradièní strany: ODS ve 12 mìstech 
- v Klatovech (31,3%), Trutnovì (29,7%), 
Teplicích (29,3%) s dlouholetým primá-
torem a senátorem Jaroslavem Kuberou, 
Jablonci nad Nisou, Havlíèkovì Brodì, 
Pelhøimovì, Blansku, Uherském Hradišti, 
Mladé Boleslavi, Rakovníku, Litomìøicích 
a v samotné Praze.

Ve volbách slovy komentátorù a politologù 
velmi neúspìšná ÈSSD dokázala zvítì-
zit v sedmi mìstech -  v Karviné (44,2%), 
v Náchodì (32,4%) díky poslanci Janu 
Birkemu, Frýdku-Místku (21,9%), Vyškovì, 
Znojmì, Novém Jièínì a Jindøichovì Hrad-
ci. Nejvíce prvních míst má hnutí ANO, a to 
celkem v 24 okresních mìstech, nejvíce 
v Pøíbrami (38,9%), Ostravì (32,7%), Dì-
èínì (28%), Olomouci (26,7%) a Pardu-
bicích (26,7%). Z klasických politických 
stran se podaøilo zvítìzit už jen KDU-ÈSL 
ve Vsetínì (19,8%). 

Zajímavostí ještì je, že nejménì procent hla-
sù k prvnímu místa staèilo hnutí ANO v Èes-
kém Krumlovì – 13,37% hlasù, kde je také 
„nejpomìrnìjší“ zastupitelstvo s 10 stranami 
a první ètyøi strany mají shodnì 3 mandáty 
a dalších pìt stran po 2 mandátech. Dále 
ODS v Rakovníku (17,1%, 9 stran), ODS 
v Havlíèkovì Brodì (17,4%, 10 stran), 
„Mìstu pro lidi“ v Kutné Hoøe (17,5%, 
9 stran), ODS v Praze (17,8%), ODS v Pel-
høimovì (18,01%, 9 stran) a ANO v Prostì-
jovì (18,2%, 9 stran), Šumperku (18,7%, 
9 stran) a Zlínì (18,8%, 8 stran).

VESNICE

Zatímco ve mìstech fungují v komunálních 
volbách dva pomìrné volební systémy – 
jednoobvodový a víceobvodový (Praha 9, 

(zaštítìné v podkresu koalicí TOP 09/Zelení) 
starostky Zdeòky Blišśanové – získala 41,55 
procent hlasù a 13 mandátù z 25.

Blízko vítìzství byly i strany Sdružení pro 
mìsto Svitavy (13:13), kde mají paradox-
nì sudý poèet zastupitelù, dále Volba pro 
Benešov (11:12), ANO v Pøíbrami (12:13), 
ÈSSD v Karviné (19:22), Starostové pro Li-
berecký kraj v Liberci (16:23) nebo Volba 
pro Semily (8:13).

Událost

Komunální volby 2018 vyhrála 
sdružení místních nezávislých.
Nejvíce mandátù mají STAN a lidovci. Nejvíce hlasù ANO a ODS

V komunálních volbách ve dnech 5. a 6. øíjna 2018 vyhrála podle absolutních poètù mandátù 
místní sdružení nezávislých kandidátù (66,5%), následovaná stranami Starostové a nezávislí 
(STAN) s témìø sedmi a KDU-ÈSL s šesti procenty mandátù. Ètyøi a pùl procenta získala 
ODS, tøi ÈSSD a 2,7 procenta hnutí ANO. Lidé tak zvolili celkem 61 892 zastupitelù. Podle 
absolutního poètu hlasù zíkalo nejvíce hnutí ANO – 15%, pøed ODS – 14,5% a Piráty 8%. 



4
informaèní zpravodaj SMS ÈR /5 - 2018

døíve napø. celá Olomouc èi Praha), který 
zpestøují kromì tradièních stran také mìst-
ské strany a koalice rùzných nezávislých, 
na vesnicích lze vypozorovat až ètyøi sys-
témy: 1) kandidátka jedné strany, 2) 
systém dvou stran, 3) souboj tøí a více 
stran, který vede buïto k vìtšinì, nebo 
k nutnosti místních dohod èi koalic, a 4) 
støetnutí samostatných nezávislých 
kandidátù. Dle zpùsoby „vlády“ lze potom 
systém rozdìlit na vesnice s obecní radou 
(nad 15 zastupitelù) a systém se silnìjším 
starostou bez obecní rady (5, 7, 9, 11, 13 
zastupitelù).

Jediná kandidátka byla v letošních vol-
bách pøedložena volièùm v 1606 ob-
cích (v roce 2014 to bylo v 1289 obcích). 
V Olomouckém kraji to bylo 78 obcí ze 
401. Napøíklad Obec Pavlovice u Pøerova, 
která má i obecní radu, volila 15 zastupite-
lù z jediné kandidátky, zatímco pøed ètyømi 
lety mìla kadidátky dvì a volby dopadly 
8:7. V nìkterých obcích, kde není  jen jed-
na strana dochází k volebním dohodám: 
zdání dvou stran – Spoleènì pro Jezernici 
I. a Spoleènì pro Jezernici II. V obci Rad-
kovy, kde se volí 9 zastupitelù, kandidovaly 
dvì strany, které mìly shodnì 5 kandidá-
tù. Vyhrály „Naše Radkovy“ nad „Spoleè-
nì pro Radkovy“ 5:4 a pouze jeden nebyl 
zvolen.

Systém støetu dvou stran s vidinou jed-
noho vítìze mìla napøíklad obec Dolní 
Újezd, kde strana STAN souèasného sta-
rosty vyhrála nad KDU-ÈSL v pomìru 6:5 
na mandáty, 51,01:48,99 na hlasy, což byl 
rozdíl 113 volitelských hlasù a pouhých 12 
volièù z 573 hlasujících (58% úèast). Systém 
dvou stran však mùže mít naopak zcela jasný 
výsledek. Stalo se tak napøíklad ve Staré Vsi, 
kde strana stávající starostky vyhrála s 82 
procenty hlasù v pomìru 8:1:0. (Tøetí strana 
mìla jen 1 kandidáta z 9 možných.)

V systému více stran lze použít za pøíklad 
obec Bìlotín na Hranicku dlouholetého 
starosty a pøedsedy SPOV Eduarda Ka-
valy. Jeho Bìlotínsko 2022 zvítìzilo nad 
KDU-ÈSL, ODS a ÈSSD v pomìru 7:2:1:1 
a mohlo by vládnout samo. Obdobné ví-
tìzství se událo i v obci Dolní Studénky na 
Šumpersku, kde starostuje místopøedseda 
SMS ÈR Radim Sršeò. V konkurenci sed-
mi stran vyhrál jeho STAN 9 mandátù z 15.

Naopak k nutnosti dohody, vytvoøení koa-
lice èi kompromisùm vedou výsledky ko-
munálních voleb v Týnì nad Beèvou, kde 
volièi rozdali 15 karet v pomìru 5:4:3:2:1 
a dohoda, navíc s nutností obsazení obec-
ní rady, není jednoduchá. Takto ostatnì 
dopadly volby i v „9/11-mandátových“ 
obcích: napø. Lazníky 3:2:2:2, Bochoø 
4:3:2:1:1. èi Polkovice 3:1:1:1:1.

Paradoxním pøíkladem je napø. obec Podolí 
(u Pøerova), kde volby skonèily 3:3:1 a ja-
zýèkem na vahách je opìt stávající starosta 
za KSÈM, který oproti dvìma sedmièlen-

1/ Sdružení nezávislých kandidátù - 
místní sdružení

17 019 826 15,14 34 965 56,49%

2/ Nezávislý kandidát 663 319 0,59 6 232 10,07% 

3/ STAN a koalice 5 671 562 5,04 4 118 6,62%

STAN samostatnì 1 966 017 1,75 1 584 2,56 

STAN v koalici s NK 2 505 819 2,23 2 224 3,59

Starostové pro Liberecký kraj (+NK) 685 737 0,61 262 0,43

STAN v koalicích* 513 989 0,45 48 0,04

4/ KDU-ÈSL a koalice 5 547 510 4,9 3 815 6,15% 

KDU-ÈSL samostatnì 3 102 639 2,76 3 231 5,22 

Sdružení KDU-ÈSL, NK 2 014 710 1,79 525 0,85 

KDU-ÈSL v koalicích* 430 161 0,35 59 0,08

5/ ODS a koalice 15 284 205 14,41 2 758 4,46%

ODS samostatnì 12 465 930 11,09 2 281 3,69 

Sdružení ODS, NK 777 070 0,69 351 0,57 

Koalice ODS a Svobodní 1 940 649 1,73 113 0,18 

ODS v koalicích* 100 556 0,9 13 0,02

6/ ÈSSD a koalice 6 129 648 5,44 2050 3,31%

ÈSSD samostatnì 5 816 510 5,17 1 882 3,04

Sdružení ÈSSD, NK 251 055 0,22 159 0,26 

ÈSSD v koalicích* 62 083 0,05 9 0,01

7/ ANO 2011 16 845 021 14,98 1 692 2,74%

ANO 2011 samostatnì 16 732 285 14,88 1 676 2,71 

ANO v koalicích* 112 736 0,1 16 0,03

8/ KSÈM 5 572 257 4,96 1 533 2,47%

KSÈM samostatnì 5 416 907 4,82 1 426 2,30 

KSÈM v koalicích* 155 350 0,14 107 0,17

9/ TOP 09 a koalice 2 420 927 2,14 544 0,87%

TOP 09 samostatnì 1 241 976 1,10 192 0,31 

Sdružení TOP 09, NK 890 521 0,79 311 0,50 

TOP 09 v koalicích* 288 430 0,25 41 0,06

10/ Piráti 10 037 957 8,29 444 0,73%

Èeská pirátská strana samostatnì 8 410 203 7,48 275 0,44 

Piráti v koalicích* 1 627 754 0,81 169 0,29

11/ Další „krajské“ strany nad 5 man-
dátù samostatnì

5 964 361 5,30 586 0,94%

NEZÁVISLÍ 552 746 0,49 178 0,29 

SPD 3 586 973 3,19 155 0,25 

Strana svobodných obèanù 178 123 0,16 58 0,09 

JIHOÈEŠI 2012 58 178 0,05 51 0,08 

Ostravak 742 863 0,66 45 0,07 

Strana soukromníkù 138 137 0,12 28 0,05 

Strana zelených 616 283 0,55 24 0,04 

Strana Práv Obèanù 30 133 0,03 21 0,03 

Severoèeši.cz 31 840 0,03 14 0,02 

VÝCHODOÈEŠI 16 537 0,01 7 0,01 

Støedoèeši2012.cz 12 548 0,01 5 0,01 

12/ Další 2-3 koalice KDU-ÈSL, ODS, 
STAN, TOP O9, Piráti

7 773 185 6,79 455 0,73%

KDU + ODS a jiné* 203 210 0,18 45 0,07

KDU + ÈSSD a jiné* 60 589 0,06 11 0,02

KDU + Piráti a jiné* 110 372 0,1 14 0,02

KDU + STAN a jiné* 753 647 0,66 54 0,09

KDU + TOP a jiné* 768 469 0,58 82 0,13

STAN + ODS 5 340 0,00 5 0,01

STAN + Piráti + jiné* 277 849 0,25 32 0,06

Koalice STAN, TOP 09 4 710 844 4,19 70 0,11 

STAN + TOP + jiné* 207 801 0,18 49 0,08

Piráti + TOP + jiné* 101 020 0,09 15 0,03

ODS + TOP + jiné* 159 167 0,13 39 0,05

Trojkoalice KDU + TOP + 3 strany (STAN, 
ODS, Piráti)

414 877 0,37 39 0,06

13/ Ostatní strany, sdružení a koalice 15 284 2015 12,02 2 700 4,42%

Zdroj: www.volby.cz, výpoèty TSu
/*/ koalice s jinými stranami neuvedenými v pøehledu, napø. Zelení, Svobodní, Realisté aj.
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Tøi otázky pro…

Osm let byl Jiøí Jandásek starostou ma-
lebné obce Tisá. To není tak málo. Od 
revoluce to bylo poprvé, kdy starosta 
v Tisé „vydržel“ ve své funkci celá dvì 
období. Proè se v letošních komunál-
ních volbách rozhodl nekandidovat?

Proè už jste letos nekandidoval?

Za prvé v tom sehrál roli mùj vìk. Je mi 66 
let a nelíbí se mi, když je reprezentantem 
dynamické obce „staøec“. Také jsem za ta 
dvì volební období zaznamenal obrovský 
nárùst administrativních povinností, který 
obèanùm ani obci žádný profit nepøináší. 
Z nich plyne (i trestní) odpovìdnost staros-
ty.  GDPR a novely zákona o obcích (128 
i 250), o veøejných zakázkách a stavební-
ho zákona jsou toho typickým pøíkladem. 
Vadí mi také pøenášení závazkù státu na 
obce - napø. zákon o odpadech. (A to ještì 
nemáme nový zákon o sociálním bydlení!) 
V naší obci jsou lidé, kteøí správu a øízení 
obce chtìjí pøevzít. A toho je tøeba si vážit, 
neboś zájem o post zastupitele a starosty 
na venkovì upadá.

Jiøího Jandáska, bývalého starostu 
obce Tisá v Ústeckém kraji

Co byste popøál a tøeba i poradil novým 
nastupujícím starostùm?

Pøeji jim, aby dokázali nacházet, co ob-
èany spojuje a dokázali (vìtšinovì) získat 
jejich podporu a dùvìru. Poradil bych jim, 
aby stále mìli na mysli, jak pøichází obec 
k penìzùm, aby se neztráceli v maliè-
kostech ani velikášství a udrželi si humor 
a nadhled i nad záležitostmi, které poklá-
dají za zásadní.

Jak se vám líbila práce starosty? Není 
vám líto, že už tuto pozici nebudete za-
stávat? A budete rád vzpomínat?

Mnì se práce starosty líbila moc. Stále 
nìco udržujete, opravujete, nebo buduje-
te. Organizujete, nebo podporujete dìtské 
dny, zábavy, výroèí, sportovní klání a další 
spoleèný život lidí.  A to jsou velmi pozitivní 
zážitky. A starosta je u všeho! Je mi líto, že 
nejsem mladší a dynamiètìjší. To bych do 
toho, pøes všechnu nároènost, ještì šel.  
A budu rád vzpomínat. Tìch osm let z po-
hledu starosty a starostování i to, co jsem 

se o obci za tu dobu dozvìdìl, bych nyní 
rád napsal do kroniky.

Starosta obce Tisá Jiøí Jandásek. 
Obec v Ústeckém kraji se nachází 
v Krušných horách v blízkosti èesko-
-nìmecké státní hranice, asi 13 ki-
lometrù od krajského mìsta Ústí nad 
Labem. Žije v ní kolem 950 obyvatel.

ným kandidátkám kandidoval sám a získal 
nejvíce hlasù. Pomìrnì netypickým pøí-
kladem vymykajícím se z bìžné vesnické 
„nezávislosti“ je støet stran KSÈM a Strany 
práv obèanù Zemanovci v Milenovì na Hra-
nicku, který skonèil 5:4.

Pøíkladem individuálních kandidatur nìko-
lika osob na výše zmiòovaném Pøerovsku 
jsou obce Milotice nad Beèvou (10 na 7), 
Nahošovice (14 na 7) nebo Radotín (7 na 
7). Celostátním rekordmanem byla obec 
Kateøinice na Valašsku, kde kandidovalo 
na 15 míst v zastupitelstvu 29 kandidátù 
= volebních stran. Zvítìzil stávající staros-
ta Vojtìch Zubíèek, jenž získal 391 hlasù 
z 522 volièù.

Výhodou tohoto systému je, že každý kan-
didát získá tolik hlasù, kolik lidí jej chce vo-
lit, zatímco v systému stranických listin jde 
o kombinaci volby strany a preference s po-
mocí køížkù - navíc kvùli volebnímu vzorci 
pro pøepoèítávání mandátù jde o významnì 
nahodilý systém, kde závisí na mnoha pro-
mìnných (poètu stran, pomìru procent 
hlasù apod.). Nevýhodou však je, že zvolení 
kandidáti mohou být „individua“, která ne-
mají spoleèný skupinový volební program.

KOALICE

Neménì zajímavým trendem je uváøení 
pøedvolebních koalic. Nejvíce, aś už dvou 
èi tøístranných, jich vytváøel STAN, TOP 
09 a KDU-ÈSL. V mnoha figurovali Piráti 
a ODS. V kombinaci tìchto stran získaly 
6,8% hlasù a 455 mandátù (0,73%), z toho 

nejvíce koalice TOP 09 a STAN 4,19% hlasù 
a 70 mandátù (0,11%). Regionální, neboli 
krajské strany jako Jihoèeši, Východoèeši 
apod. získaly 586 mandátù (0,94%). Všech-
ny ostatní strany, které nejsou zahrnuty 
v pøehledu parlamentních stran, ani v koali-
cích s parlamentními stranami, získaly 12% 
hlasù, 2700 mandátù (4,42% mandátù).

VOLEBNÍ SYSTÉM

Každé výsledky voleb vyvolají dohady 
o smyslu volebního systému. Ten pro ko-
munální volby je u nás nejsložitìjší. Volièi 
se napøíklad oprávnìnì ptají: „Jak je mož-
né že nìkteøí nezvolení kandidáti vaší 
strany mìli víc hlasù než zvolení kan-

didáti u jiné strany?“ Mnozí proto namí-
tají, že i volební úèast je kvùli tomu menší. 
Vysvìtlit formule volebního systému je pro 
bìžného volièe složité, ale v zásadì by pro 
vìtší srozumitelnost staèily dvì opatøení – 
umožnit preferenèní hlasy v rámci volební 
strany (což bude pouze složitìjší pro vo-
lební komise) a zmìnit souèasné volební 
dìlitele „1, 2, 3“ apod. tak, aby docházelo 
k vìtšinovosti vítìze pøi zachování pomìr-
ného zastoupení, tzn. první dìlitel napø. 
„1,25“, druhý „1,5“ a postupnì zvyšování 
o ¼ bodu. Modely ale mohou být i jiné.

Tomáš Šulák
Pøedsedou SMS Olomouckého kraje
Starostou Veselíèka
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Aktuálnì

„Správa obce od A do Z“: 
Startuje unikátní vzdìlávací program pro samosprávy
V øíjnu zaèal vzdìlávací projekt pro 
pøedstavitele samospráv „Správa obce 
od A do Z“. Starosty, zastupitele a pra-
covníky obecních úøadù bude sezna-
movat s veškerou agendou související 
se správou obce. Kromì prezenèního 
vzdìlávání a e-learningu zahrnuje také 
webináøe, právní a metodickou porad-
nu, stáže v obcích s pøíklady dobré pra-
xe a knihovnu elektronických aplikací. 
Díky podpoøe z Evropského sociálního 
fondu je úèast na programu pro zastu-
pitele a zamìstnance obcí bezplatná.

Program „Správa obce od A do Z“ je uši-
tý na míru obcím prvního typu, a to nejen 
zastupitelùm, ale i zamìstnancùm. Sestává 
z 13 modulù, které se vìnují všem podstat-
ným aspektùm správy obce. Zamìøují se 
napøíklad na zákon o obcích, veøejné finan-
ce, dotace a majetek obce, životní prostøe-
dí, dopravu, stavební zákon, zákoník prá-
ce, evidenci obyvatel, ochranu osobních 

údajù a další témata, která volení zástupci 
a zamìstnanci obcí dennì øeší. 
Vzdìlávání je vícestupòové. Skládá se ze 
základních kurzù, které budou po komu-
nálních volbách užiteèné pøedevším pro 
novì zvolené starosty, a navazujících kurzù, 
v nichž si úèastníci znalosti významnì pro-
hloubí. Další informace získají zástupci obcí 
prostøednictvím e-learningu, webináøù, jež 
umožní organizátorùm projektu reagovat 
i na aktuální témata. Napøíklad na legislativní 
novinky a jejich zavádìní do praxe, jakými 
byly v poslední dobì GDPR, zákon o svo-
bodném pøístupu k informacím nebo správní 
øízení. Souèástí projektu je i pøístup do on-
-line encyklopedie, která zahrnuje pøíklady 
dobré praxe, audiovizuální knihovnu s ovì-
øenými postupy a vzory èi webové aplikace, 
a také metodicko-právní poradna, která rea-
guje na konkrétní dotazy a situace.
Každý modul vede lektor, jenž jeho obsah 
vytváøel spoleènì s odborným konzultan-
tem. Tím byl zpravidla zkušený starosta, 

který má s danou oblastí bohaté praktické 
zkušenosti, tak aby obsah vzdìlávání co 
nejvíce odpovídal každodenním potøebám 
zástupcù obcí. 
Program „Správa obce od A do Z“ potrvá 
do roku 2021. Pøedcházel mu pilotní pro-
jekt ve ètyøech regionech. Nyní se rozšíøí 
do všech krajù ÈR tak, aby úèastníci ne-
museli za prezenèním vzdìláním cestovat 
daleko. Zápis do programu bude možný na 
www.portalzastupitele.cz od 7. 11. 2018, 
kde zájemci naleznou kompletní pøehled 
modulù, pøedstavení lektorù a organizaèní 
informace. 

Projekt Vzdìlávání zástupcù a zamìst-
nancù obcí I. typu 2018 – 21, reg. è.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, 
je spolufinancován z EU.

Zkušenosti kolegù mají 
pro zaèínající starosty cenu zlata

Jak spravovat obec nauèí starosty i za-
mìstnance obcí prvního typu vzdìlávací 
projekt „Správa obce od A do Z“, který 
letos na podzim spouští Sdružení místních 
samospráv ÈR.  Pilotní projekt prokázal, že 
podobnou podporu vítají nejen novì zvo-
lení komunální politici, ale i ti, kdo se na 
øízení obcí už nìjakou dobu podílejí. Velkou 
roli pøitom hraje vzájemné pøedávání zku-
šeností, øíká v rozhovoru iniciátor a garant 
projektu Jan Sedláèek.

Programu „Správa obce od A do Z“ pøed-
cházel pilotní projekt. Jak ho hodnotíte?
Považuji ho za velký úspìch. Podstatné 
ale je, jak ho hodnotí samotní úèastníci. 
Podle jejich reakcí mùžeme øíci, že jsme 
dobøe odhadli potøeby starostù, zastupitelù 
a zamìstnancù obecních úøadù, a naším 
programem jsme se trefili do toho, co v na-
bídce vzdìlávání pro obce zatím chybìlo. 
Pøiznám se, že ohlasy byly tak pozitivní, že 
nás to až pøekvapilo. 

Co oceòovali úèastníci programu nejvíc?
Že na to nejsou sami. To je èastý pocit 
zejména starostù a starostek. Proto víta-
jí možnost sejít se s dalšími, kteøí jsou na 
tom podobnì. Vymìní si zkušenosti, získají 
vìdomosti, které jsou urèené pøesnì pro 
nì. Obce prvního typu samozøejmì nemají 
aparát úøedníkù. Starosta má tøeba k dis-
pozici zpravidla jednoho èlovìka na admi-
nistrativu. Pøestože v lecèems mùže sta-

rostovi pomoci místostarosta nebo radní, 
pokud obec radu má, finální odpovìdnost 
je na nìm. 

Jaká témata je zajímala pøedevším?
Napøíklad téma dopravy, které jsme po 
zkušenostech z pilotu rozšíøili ještì o jed-
nu hodinu. Velký zájem byl také o zákon 
o obcích, problematiku životního prostøedí, 
školství, ale i o krizové øízení. 

Èím se program „Správa obce od A do 
Z“ liší od jiných vzdìlávacích projektù 
pro samosprávy?
Šíøí svého zábìru. Tak komplexní projekt 
ve smyslu pokrytí témat tu ještì nebyl. 
Je to výtah ze všeho, co by starosta mìl 
znát, takové nezbytné minimum pro správu 
obce. Navíc cílíme i na zamìstnance obcí, 
tedy lidi, kteøí jsou èasto duší úøadu, pro-
tože na rozdíl od zastupitelù se nemìní, 
zajišśují urèitou kontinuitu a mají na starost 
øadu administrativních úkonù, aniž tøeba 
procházejí zkouškou odborné zpùsobilosti 
(ZOZ). A ještì jedno unikum máme: odbor-
nými konzultanty osnov jednotlivých pøed-
mìtù byli zkušení starostové a starostky, 
takže pøedáváme praxí provìøené a v praxi 
využitelné poznatky.

Program zaèíná hned po komunálních 
volbách. Je to zámìr?
Není. Ale z hlediska zejména novì zvole-
ných starostù je to naèasování samozøej-

mì ideální. Podobnì tomu bylo u našeho 
projektu Rok v obci, který pøed nìkolika 
lety startoval také po komunálních volbách. 
Vidìli jsme obrovský hlad starostù po infor-
macích. Byli èasto hozeni do vody, aś pla-
vou, a nemìli se koho zeptat, s kým se po-
radit. To se nám daøí zmìnit mimo jiné tím, 
že prezenèní studium je koncipované jako 
tøídenní kurzy, kde starostové pøenocují 
a mají tak èas na sdílení zkušeností, nefor-
mální diskuse, navazování vztahù. Ukázalo 
se, že toto neformální vzdìlávání je pro je-
jich budoucí fungování nesmírnì dùležité. 
Problém, který øeší, už možná vyøešil nì-
kdo jinde, nebo si na nìm naopak vylámal 
zuby a další starosta nemusí opakovat jeho 
chyby. Funguje klasický networking, nava-
zují se kontakty, pøedávají telefonní èísla. 
Zejména pro starosty, kteøí teï zaèínají 
a jsou úplnì noví, to mùže mít cenu zlata.
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„Správa obce od A do Z“: 
Startuje unikátní vzdìlávací program pro samosprávy

Aktuálnì

Chcete znát aktuální vybavenost 
obcí v ÈR? Pøedstavujeme vám AGIS! 
Shromáždit ucelená data o vybavenosti obcí pro širší veøejnost a veøejnou správu má unikátní 
analytický geoinformaèní systém AGIS, je dílem Sdružení místních samospráv ÈR. Projekt 
vzniká na základì mapování veøejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které sdružení 
provádí s podporou dalších rezortù a institucí. Nyní jde do finále! 

Databáze, která nemá obdoby 
S daty získanými z registrù, rejstøíkù a dal-
ších zdrojù vzniká databáze, která u nás 
nemá obdoby. „Terénní šetøení, respekti-
ve jeho druhá etapa v obcích od 251 do 
3000 obyvatel, konèí v listopadu. Data 
zpracujeme do února 2019 a poté budou 
k dispozici výsledky mapovaní z více než 
5800 obcí z celkového poètu 6258 obcí 
Èeské republiky,“ uvedl Pavel Felcán, jenž 
má projekt v SMS ÈR na starosti. 

Co je to AGIS? 
(AGIS SMS ÈR) je interaktivní øešení, které 
v plné interoperabilitì propojuje data hned 
z nìkolika registrù a databází (RUIAN, NPÚ 
apod.), a to ve spojení s výsledky unikátní-
ho terénního šetøení veøejné infrastruktury 
a obslužnosti venkova, které provádí SMS 
ÈR s podporou Ministerstva pro místní 
rozvoj a institucí (ÈUZK, NPÚ a dalších). 
Jednou z mnoha pøedností systému je jed-
noduché vkládání dat, spojené s efektivním 
vyhodnocováním a prostorovém zobrazo-
váním ve vlastním pøehledném mapovém 
portálu. 

Co se všechno dozvíte? 
Struktura systému je založena na mapo-
vých vrstvách logicky øazených dle dùle-
žitosti obsahu pro správu obce. V záložce 
„Infrastruktura obce“ jsou obsažena data 
z terénního mapování, která se kombinují 
s daty ze státních registrù. Zde je uvede-
no „vybavení obce“, tj. základní objekty 
infrastruktury obce – obecní úøad, poš-
ta, obchod, kulturní objekty, sportovištì 
nebo také vybrané prvky technické infra-
struktury (ÈOV, trafostanice, vodojem). 
Samostatnì jsou pak vymezeny kategorie 
školství, zdravotnictví a sociálních služeb, 
které tvoøí již specifické služby nabízené 
pro obèany. Vybrané objekty v této mapo-
vé vrstvì doplòují fotografie dokumentující 
jejich souèasný stav. 

V dalších záložkách jsou již obsaženy te-
matické bodové a plošné objekty, které 
jsou opìt øazeny dle dùležitosti pro správu 
obce. Na úrovni katastrální mapy (parcely 
od 1:8000, budovy od 1:5 000) lze pro-

hlížet vrstvu „Vlastnictví budov a pozemkù“. 
V systému je možné dostat se také k demo-
grafickým údajùm, zobrazitelným od úrovnì 
krajù až do úrovnì jednotlivých obcí. Data 
o vybavenosti obcí je možné použít pro 
analytické úèely. Mùžeme tak zjistit napøí-
klad údaje o dostupnosti lékaøské péèe èi 
mateøských školek v regionu, nebo porov-
nat vybavenost obcí v urèité oblasti. 

Oprávnìní uživatelé mají také jedineènou 
šanci získat unikátní pøehled o vyplácení 
pøíspìvkù v hmotné nouzi - pøíspìvku na 
bydlení, pøíspìvku na živobytí, doplatku na 
bydlení, a to na úrovni obcí a jejich èástí, 
vèetnì poètu osob pøíspìvek pobírajících. 

Samostatnou kapitolou je stav doprav-
ní infrastruktury 
Samostatnì jsou vyèlenìny prvky dopravní 
infrastruktury, které tvoøí specifickou èást 
terénního šetøení a kde jsou, kromì stavu 
místních komunikací v obci, zahrnuty i ob-
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Chytrý portál, který pracuje za vás!

jekty mostù. Všechny objekty v této mapo-
vé vrstvì doplòují fotografie dokumentující 
jejich souèasný stav.

Vedle toho je možné v systému zobrazit 
další vrstvy, pro pøíklad „Ložisková ochra-
na“, „Ochrana památek“ nebo „Ochrana 
pøírody“, které lze zobrazit na úrovni celé 
republiky (již od 1:1 000 000). 

Pomyslnou tøešnièkou na dortu je pak do-
taèní modul s pøehledem národních dotaè-
ních titulù a pøímým propojením na dotaèní 
kanceláø, která je pøipravena pomoci s re-
alizací projektu. 
Pøístup do portálu je klientsky zabezpeèen 
nejen pro samotné obce, ale také pro další 
orgány státní správy, rezorty, pøíp. kraje, 
ORP apod. 

Bezpeènost Výstavba

Chcete 
mít údaje 

na jednom 
místì?

Technická 
vybavenost

Krizové 
øízení

Obecní 
bydlení

Sportovištì

Školství

Zdravotnictví

Obèanská 
vybavenost

Kultura

Sociální 
služby

V pøípadì zájmu o pøístup do 
systému mají zájemci možnost 
kontaktovat kanceláø hlavní SMS ÈR.
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Matriky nezmizí, reforma se odkládá
Sdružení místních samospráv ÈR (SMS ÈR) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV ÈR) 
vítají rozhodnutí ministra Hamáèka odložit plánovaný pøechod financování matrièních 
úøadù na èistì výkonový model. Ten by totiž podle zástupcù obou organizací vedl k tomu, 
že agendu matrik v menších obcích by samosprávy musely financovat ze svého vlastního 
rozpoètu, nebo by matriky na øadì míst zanikly. 

„Jsme rádi, že ministerstvo upustilo od 
zámìru pøejít na nový zpùsob financování 
matrik již od pøíštího roku,“ øekla pøed-
sedkynì SPOV ÈR Veronika Vrecionová. 
„Takový krok by znamenal skokové sní-
žení financí, které by obce dostávaly na 
chod matrièních úøadù, a nutil by obce 
platit matriky z vlastního rozpoètu, nebo 
matrièní úøady v nìkterých obcích zrušit. 
To by ale znamenalo zhoršení dostup-
nosti státní správy ve venkovských oblas-
tech,“ dodala.

Organizace zastupující zájmy obcí se pøi-
tom nebrání diskusi o novém modelu fi-

nancování matrik. „Jsme pøipraveni jednat 
o kompromisu, který by zohledòoval poèet 
úkonù, které matriky provádìjí. Tyto úko-
ny však nemohou být zredukovány jen na 
takzvané prvozápisy, jak navrhovalo mini-
sterstvo. Agenda matrik je mnohem širší,“ 
vysvìtluje pøedseda SMS ÈR Stanislav 
Polèák s tím, že SMS ÈR i SPOV ÈR bu-
dou nadále trvat na tom, aby matrièní úøa-
dy dostávaly urèitou èást financí paušálnì 
jako odmìnu, neboś zajišśují dostupnost 
služeb, jež jsou výkonem státní správy. 
„Pùvodní návrh ministerstva byl vùèi obcím 
nespravedlivý a nebyl s nimi dostateènì 
projednán. Jsme proto rádi, že ministr avi-

zoval ochotu se starosty obcí o celé vìci 
diskutovat,“ uzavøel. 

SMS ÈR v reakci na slova ministra Ha-
máèka zrušilo petici, kterou proti zamýš-
lené zmìnì financování matrik vyhlásilo. 
Tlak, který SMS ÈR ve vìci financování 
matrik vyvinulo na ministerstvo vnitra, pøi-
nesl své ovoce. Sdružení dìkuje všem, 
kdo petici podpoøili. Pro tuto chvíli se 
ukonèuje. „Soustøedíme se nyní na vy-
jednání takového modelu financování 
matrièních úøadù, který bude spra-
vedlivý a pro obce pøijatelný,“ vzkazuje 
SMS ÈR.

Téma

SMS ÈR otevøelo debatu o vyšším 
rùstu odmìn zastupitelù
Odmìòování starostù a zastupitelù je stále nedostateèné. SMS ÈR jako jediné navrhlo 
desetiprocentní navýšení kombinované s kompenzací ze státního rozpoètu. Bohužel zatím 
dojde pouze k valorizaci o sedm procent. „Naše snahy tím ale nekonèí,“ vzkazuje SMS ÈR.

V srpnu se v reakci na pøipravované naøízení 
vlády uskuteènila schùzka na pùdì Minis-
terstva vnitra. Pøedseda SMS ÈR Stanislav 
Polèák spoleènì s výkonným øeditelem To-
mášem Chmelou jednali se zástupci z mini-
sterstva v èele s øeditelkou Odboru veøejné 
správy, dozoru a kontroly Marií Kostruho-
vou. Podnìtem byl návrh naøízení vlády, 
kterým se mìní naøízení è. 318/2017 Sb., 
o výši odmìn èlenù zastupitelstev územních 
samosprávných celkù.

O co jde? 
Ministerstvo vnitra je povinno vládì takový 
legislativní návrh pøedložit k 1. lednu kalen-
dáøního roku, pokud se statistický ukazatel 
o prùmìrné hrubé mìsíèní nominální mzdì 
na pøepoètené poèty zamìstnancù v národ-
ním hospodáøství za pøedminulý rok zvýší 
nejménì o dvì a pùl procenta. Podle údajù 
zveøejnìných Èeským statistickým úøadem 
byla v roce 2016 prùmìrná hrubá mìsíèní 
mzda zamìstnancù v Èeské republice v ná-
rodním hospodáøství 27 575 Kè, v roce 
2017 èinila 29 504 Kè. Nárùst hrubé mìsíè-
ní mzdy tak dosáhl sedmi procent.  Na jaøe 
ministerstvo pøipravilo návrh, kdy do mezire-
zortního pøipomínkového øízení vstoupily dvì 
varianty novely, a sice navýšení o pìt nebo 
sedm procent. 

Proè jen pìt procent?
SMS ÈR se v tomto øízení postavilo za obce, 
striktnì odmítlo zcela neopodstatnìnou pì-
tiprocentní variantu a navrhlo dokonce vari-
antu navýšení o deset procent. Na základì 
tohoto návrhu se pak uskuteènilo zmínìné 
jednání. Stanislav Polèák nastínil, že ze stra-
ny SMS ÈR jde pøedevším o otevøení dùle-
žité debaty nad tématem odmìòování zastu-
pitelù, které v souèasnosti není nastaveno 
zcela optimálnì. Jeho argumenty se na jed-
nání setkaly s kladnou odezvou. Nezájem 
o funkce v zastupitelstvech vnímá jako pro-
blematické i ministerstvo. Spoleèným kom-
promisem by mohlo být stanovení minimální 
výše tìchto odmìn, kdy by ale zastupitelstva 
mìla možnost navýšit je. Plošné navýšení 
odmìn ministerstvo odmítá s argumentem, 
že øada obcí takové prostøedky nemá.

SMS ÈR bude prosazovat 20 až 50 pro-
cent
V dlouhodobém výhledu SMS ÈR tedy 
požaduje kompenzaci výdajù urèench na 
odmìny èlenù zastupitelstva územních sa-
mosprávných celkù formou zvláštní kapitoly 
státního rozpoètu. Výše takové kompenza-
ce bude pøedmìtem dalších diskuzí, kdy 
SMS ÈR bude prosazovat varianty mezi 
20-50 procenty. Po jednání jsou obì stra-

ny naklonìny další diskuzi o problematice 
odmìòování volených zastupitelù a vnímají ji 
jako velmi aktuální. „Do budoucna budeme 
aktivnì usilovat o to, aby se rozhovory na 
toto téma vedly i na dalších úrovních a bylo 
dosaženo spravedlivého a motivaèního od-
mìòování pøi výkonu takto nároèných a dù-
ležitých funkcí,“ zaznívá ze strany SMS ÈR.

SMS ÈR vystupuje proti 
zbyteèné kriminalizaci 
volených zastupitelù 

Tlak na kriminalizaci volených zastupitelù 
byl jedním z témat jednání pøedsedy SMS 
ÈR Stanislava Polèáka s nejvyšším stát-
ním zástupcem Pavlem Zemanem. Sta-
nislav Polèák poukázal na fakt, že ozna-
movatelé domnìlé trestní èinnosti musí 
nést také jistý díl odpovìdnosti tak, aby 
došlo k eliminaci šikanózních obvinìní 
a rùzných pokøivených konstrukcí. Trestní 
øízení, provìøování a jiné formy postupu 
dotèených orgánù vedou bohužel v pøí-
padech, kdy žádný trestný èin spáchán 
nebyl, k nevratným zásahùm do osobního 
i profesního života volených zástupcù.
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voleb do zvolení nového vedení. Na pro-
gramu byly prezentace odborníkù o èer-
pání dotací z PO4, téma o podpoøe zdra-
ví obyvatel, sociálním podnikání, školství, 
dopravì, pøednáška o pøezkoumání hos-
podaøení územnì správních celkù i pre-
zentace pøíkladù dobré praxe. 

Souèástí akce bylo rovnìž návštìva 
obce Heømanov, která se stala celko-
vým vítìzem soutìže Vesnice roku 2017. 
„Paní starostka Pavla Chadimová proved-
la celou skupinu obcí a mnohé zaujala 
„návodem“ jak se to u nich dìlá. Funkèní 
obchod, pošta, hospoda, komunitní ško-
la, ubytování na faøe a 50 kulturních akcí 
za rok v obci s 200 obyvateli vypovídá 
vše. Návštìva Ekofarmy s chovem ovcí, 
krav, drùbeže, ryb a dokonce daòkù 
a jelenù všechny návštìvníky pøesvìdèi-
la, že tady je svìt ještì v poøádku,“ zhod-
notili organizátoøi. 

Poslední den se úèastníci vìnovali komu-
nikaci s obèany, zpravodajùm èi elektro-

nickým aplikacím. Pokraèovalo se i v pøí-
kladech dobré praxe a starostové sami 
prezentovali, co se jim podaøilo. Inspirací 
pro ostatní mohly být napøíklad recepty 
na pøímìstský tábor, obnovu køížkù ko-
lem obce, znovuoživení zámeckého par-
ku, èi domovní èistírny odpadních vod. 
Zlatým høebem Univerzity 2018 byl foto-
koutek úspìšných absolventù v taláru. 
„Vìøíme, že se akce všem líbila a už teï 
se tìšíme na pøíští spoleèné setkání,“ 
dodávají organizátoøi s tím, že Univerzitu 
starosty navštívilo 40 zájemcù.  

Jitka Bouèková, 
koordinátorka vzdìlávání
Projekt „Podpora vzdìlávání volených zá-
stupcù obcí I. typu“ reg. è. CZ.03.4.74
/0.0/0.0/16_033/0002997 je spolufi-
nancován EU.

Starostové se vzdìlávali 
na Univerzitì starosty v Radešínì
Starostové, starostky a další zamìstnanci úøadù se v polovinì záøí vzdìlávali na tøídenním 
odborném semináøi Univerzita starosty v Radešínì na Žïársku, který pro nì uspoøádalo 
Sdružení místních samospráv ÈR. 

Událost

Starostové z Èeské republiky sdílejí své 
know-how s Bosnou a Hercegovinou 
Iniciativu za zlepšení praktik místní správy v Bosnì a Hercegovinì zahájily zaèátkem roku 
spoleènost Èlovìk v tísni, Èeská rozvojová agentura, Sdružení místních samospráv ÈR 
a obce Livno, Maglaj a Mrkonjiæ Grad. Projekt je zamìøený na komunikaci s obèany a jejich 
zapojování do rozvoje obcí. 

„Podobné problémy jsme u nás po revolu-
ci øešili a je skvìlé, že mùžeme sdílet zku-
šenosti, dobré pøíklady i chyby, které jsme 
udìlali. Velmi dùležitým tématem je také 
udržení mladých lidí na venkovì a v regio-
nech prostøednictvím napø. participativních 
rozpoètù mladých apod.,“ uvedl místopøed-
seda SMS ÈR Radim Sršeò, který za reali-
zaci projektu zodpovídá.
Iniciativa zdùrazòuje sdílení zkušeností 
a pøenos know-how v oblasti øízení a místní 
správy z Èeské republiky do Bosny a Her-
cegoviny. Spolupráce se zamìøila zejména 
na zvýšení kvality technické dokumentace 
a informovanosti veøejnosti o výhodách sys-
témù nakládání s odpadními vodami a výho-
dách obnovitelných a energeticky úèinných 
øešení. Zástupci bosenských obcí navštívili 
nìkolik obcí v Èeské republice. Mezi nimi 

Absolvovali hned nìkolik semináøù na-
bitých informacemi z veøejné správy. 
Jedním z nejdiskutovanìjších témat 
byla adaptaèní strategie v pìstování 
lesù v kontextu globální zmìny klimatu. 
„Kùrovcová kalamita, stejnì jako sucho 
v lesích, nejsou starostùm lhostejné,“ 
uvedli organizátoøi. Úèastníci se také 
dozvìdìli, jak spravovat obce v dobì od 

i Knìžice, první energeticky 
sobìstaènou obec na úze-
mí Èeské republiky, kde se 
seznámili s pøíklady dobré 
správy v praxi, podobnì jako 
v MAS Šumperský venkov 
èi mìstì Šumperk. Rovnìž 
hostili èeské starosty a od-
borníky ve svých mìstech, 
aby diskutovali o plánech 
budoucích stavebních pro-
jektù, jako je ústøední topení 
na biomasu nebo èistírna od-
padních vod.

Zdroj: Iva Svobodová, 
Podpora programù 
– Bosna a Hercegovina, 
Èlovìk v tísni
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Díl pátý: Zimní údržba komunikací 
ve vlastnictví obce
Ve Zpravodaji SMS ÈR Vás postupnì seznamujeme s tøinácti tématy vzdìlávacího
kurzu „Škola èlena zastupitelstva obce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdìlávání 
volených zástupcù obcí I. typu“ a je spolufinancován z EU.

S nadcházejícím zimním obdobím je aktuální 
opìt každoroèní téma zimní údržby pozem-
ních komunikací. Pøipomeòme si, jaké jsou 
v této souvislosti povinnosti obce jako vlastní-
ka místních a veøejnì pøístupných úèelových 
komunikací. 

Ve vztahu k místním komunikacím je tato 
oblast upravena zákonem è. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, a vyhláškou è. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komu-
nikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Úèe-
lem zimní údržby je zajištìní jejich sjízdnosti 
a schùdnosti tak, aby komunikace umožòo-
valy bezpeèný pohyb vozidel a chodcù pøi-
zpùsobený povìtrností situaci.  Je nutné 
zdùraznit, že úkolem zimní údržby není úplné 
odstraòování závad ve sjízdnosti a schùdnosti 
vznikajících povìtrnostními vlivy a podmínka-
mi za zimních situací, ale jejich zmírnìní.

Zimní období, v nìmž se provádí zimní údrž-
ba podle plánu zimní údržby, je definováno 
vyhláškou na dobu od 1. listopadu do 31. 
bøezna následujícího roku. Mimo toto období 
se v pøípadì vzniku zimní povìtrností situace 
závady ve sjízdnosti (schùdnosti) zmíròují pøi-
mìøenì a bez zbyteèných odkladù.

Zimní údržba se provádí podle plánu zim-
ní údržby. O jeho zpracování pro místní 
komunikace rozhoduje obec podle své 
velikosti a významu místních komunika-
cí, tj. urèí si poøadí dùležitosti komuni-
kací z hlediska zajištìní jejich sjízdnosti. 
Podle tohoto poøadí pak vyhláška v § 
46 stanoví lhùty pro zmíròování závad 

ve sjízdnosti místních komunikací, a to I. 
poøadí dùležitosti do 4 hodin, II. poøadí 
do 12 hodin a III. poøadí po ošetøení ko-
munikací I. a II. poøadí, nejpozdìji však 
do 48 hodin. 
Vzor plánu zimní údržby je uveden v pøíloze 
è. 6 vyhlášky, a byś je urèen pro dálnice a sil-
nice, lze jej použít jako vodítko i pro obsah 
a strukturu plánu zimní údržby místních ko-
munikací.

Ve vztahu k odstraòování závad ve schùd-
nosti chodníkù, místních komunikací a prù-
jezdních úsekù silnic v obci stanoví rozsah, 
zpùsob a èasové lhùty obec svým naøízením. 
Schùdnost na prùjezdních úsecích silnic 
zajišśuje jejich vlastník (kraj). Avšak za 
zmírnìní závad ve schùdnosti vzniklých 
zimní situací odpovídá obec. S tím je 
spojena i odpovìdnost za pøípadné škody 
vzniklé závadou ve schùdnosti prùjezdního 
úseku silnice, kterou nese ze zákona vlast-
ník místní komunikace, tedy obec. Základní 
zajištìní schùdnosti by mìl tedy vždy zajistit 
vlastník silnice. Obec by se v rámci zimní 
údržby mìla zamìøit na odstraòování pøípad-
ných závad dle potøeby a aktuální situace, 
pøedevším z hlediska využívaných pìších tras 
a také exponovaných míst (napø. pøechod 
pro chodce).

Naøízením obce lze vymezit i úseky místních 
komunikací, na nichž se pro jejich malý do-
pravní význam sjízdnost a schùdnost odstra-
òováním snìhu a náledí nezajišśuje. Uživatele 
je však nezbytné na tuto skuteènost vhodným 
zpùsobem upozornit, napø. dopravní znaè-
kou è. A 22 „Jiné nebezpeèí“ s dodatkovou 

tabulkou „Komunikace se v zimì neudržuje“. 
Návrh na stanovení (povolení) tohoto doprav-
ního znaèení je nutno podat na pøíslušné obci 
s rozšíøenou pùsobností.

Zákonem daná povinnost obce udržovat 
místní komunikace sjízdné, pøípadnì schùd-
né, je spojena také s objektivní odpovìdností 
za neoèekávatelné a nahodilé závady. V pøí-
padì uplatnìní náhrady škody se obec mùže 
vyvinit pouze za pøedpokladu, kdy prokáže, 
že nebylo vzhledem k okolnostem v rámci je-
jich možností závadu odstranit.

Naopak ve vztahu k úèelovým komunikacím 
zákon o pozemních komunikacích jejich 
vlastníkùm žádnou povinnost peèovat o sta-
vební a dopravnì technický stav, vèetnì 
zajišśování sjízdnosti (schùdnosti), neukládá. 
V tomto pøípadì povinnost vlastníka pøedchá-
zet škodám, za což lze považovat i zajištìní 
takového stavu, aby komunikace mohla být 
bezpeènì užívána vozidly i chodci (tj. k úèe-
lu, k nìmuž je urèena), vychází z obèanské-
ho zákoníku. 
Odpovìdnost za pøípadné škody vzniklé zá-
vadou ve sjízdnosti (schùdnosti) vlivem po-
vìtrností situace na úèelové komunikaci se 
pak bude øídit rovnìž obèanským zákoníkem. 

Lektor: Ing. Emílie Klinkovská

Téma

Emilíe Klinkovská je vedoucí oddìlení 
silnièního hospodáøství odboru dopravy 
Krajského úøadu Zlínského kraje. Ve 
státní správì pùsobí už 24 let, od roku 
1994 je vedoucí oddìlení silnièního 
hospodáøství na Magistrátu mìsta Zlína 
a sedm let pùsobí jako vedoucí odboru 
dopravy Mìstského úøadu Vizovice.
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Aktuálnì

Vesnici roku 2018 vyhrála 
Dolní Nìmèí ze Zlínského kraje. 
Gratulujeme!

Obec Dolní Nìmèí ze Zlínského kraje 
vyhrála v celostátní soutìži Vesnice 
roku 2018. Druhé místo patøí obci 
Šumvald z Olomouckého kraje. Na 
tøetí pøíèce se umístila vesnice Nový 
Kostel z Karlovarského kraje. Výsledky 
byly vyhlášeny v sobotu 15. 9. na Jar-
marku venkova v Luhaèovicích. Sdru-
žení místních samospráv ÈR je jedním 
ze spoluvyhlašovatelù soutìže. 

Pro obec je typický èesnek
Dolní Nìmèí v letošním roce získalo také 
Cenu veøejnosti. Vesnice se nachází 
v pøíhranièí se Slovenskou republikou, 
v tzv. moravsko-slovenském pomezí, 
v podhùøí Bílých Karpat. V obci nechybí 
nic, co patøí k tzv. obèanské vybavenosti. 

Má základní i mateøskou školu, základ-
ní umìleckou školu, kulturní dùm, dùm 
s chránìnými byty, sportovní areály, dìt-
ská høištì vè. workoutového, zdravotní 
støedisko, lékárnu a další, pùsobí zde 
nìkolik firem, ve kterých našla svá uplat-
nìní èást obyvatelstva obce. Pro obec je 
odjakživa typický èesnek, který i nadále 
pìstují místní na svých polích èi zahrád-
kách. Èesnek je i ve znaku obce. K ves-
nici patøí i kroj a tanec Dolnìmèanská 
sedlcká, který se tancuje pøi rùzných fol-
klorních akcích, jako jsou Hody s právem 
nebo Dožínky. Kdo navštíví Dolní Nìmèí, 
mùže také ochutnat místní speciality - 
èesneèku, fazolovou polévku s lokšama, 
pìry, kyselicu v dobì pùstu a samozøej-
mì slivovicu. 

Do letošního klání se pøihlásilo 228 obcí. 
Nejvíc soutìžících s poètem 25 obcí bylo 
z Jihomoravského kraje a Kraje Vysoèina, 

naopak nejménì obcí, a to 11, soutìžilo 
v Olomouckém kraji. Vítìz získá finanèní 
odmìnu ve výši až dva miliony korun od 
Ministerstva pro místní rozvoj a od partnera 
soutìže na dva roky zdarma i osobní vùz 
ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC.

Finalisté letošního roèníku soutìže:
Jihoèeský kraj - Svatý Jan nad Malší, Ji-
homoravský kraj - Hrušky, Karlovarský 
kraj - Nový Kostel, Královéhradecký kraj 
- Stìžery, Liberecký kraj - Tatobity, Morav-
skoslezský kraj - Úvalno, Olomoucký kraj 
- Šumvald, Pardubický kraj - Pustá Kame-
nice, Plzeòský kraj - Kamenný Újezd, Støe-
doèeský kraj - Cítov, Ústecký kraj - Kytlice, 
Kraj Vysoèina - Vepøíkov, Zlínský kraj - Dol-
ní Nìmèí.

Zdroj: www.vesniceroku.cz

Držitelem Ceny nadìje pro živý venkov 
se stala obec Vìžnice
Cenu nadìje pro živý venkov, kterou 
SMS ÈR udìluje v rámci celostátní 
soutìže Vesnice roku, získala obec 
Vìžnice z Kraje Vysoèina. Vítìzná 
obec od SMS ÈR obdrží finanèní od-
mìnu ve výši 100 000 korun.
 
„V obci funguje množství tradièních 
i ménì tradièních spolkù a sdružení, 
které poøádají každoroènì spoleènì 
s obcí a školou øadu sportovních, spole-
èenských, kulturních a duchovních akcí. 
Vìžnice je také pokroèilým realizátorem 
programu místní Agenda 21,“ vysvìtluje 
dùvody, které vedly k vítìzství obce, první 
místopøedseda SMS ÈR Jan Sedláèek. 
Vìžnice se podle nìj rovnìž dokázala 
úspìšnì vypoøádat s historickým dìdic-
tvím, kdy byla po druhé svìtové válce od-
sunuta velká èást obèanù z této pùvodnì 
èeskonìmecké vsi. 

Mezi kritéria, podle kterých èlenové 
pøedsednictva SMS ÈR urèují vítìze sou-
tìže, patøí napøíklad poèet spolkù a ne-
formálních sdružení pùsobících v obci, 
jejich zapojení do aktivit obce, vzájemná 
spolupráce, otevøenost spolkù pro veøej-
nost a hodnocení nejvýznamnìjších akcí, 
jež se v obci odehrály.

Udìlování Ceny nadìje pro živý venkov je 
motivováno ideou, že hlavním hybatelem 
rozvoje venkova nejsou hmotné statky, 
ale konkrétní lidé, kteøí osud venkova 
vezmou aktivnì do svých rukou. Tito lidé 
jsou èasto iniciátory spoleèenských akcí 
a organizátory spolkového života na ven-

kovì. Mnohdy s minimem prostøedkù, 
ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se 
zapojují do pomoci spoluobèanùm, prá-
ce s dìtmi a mládeží, péèi o krajinný ráz 
venkova, regionální osvìtu apod. Pod-
mínky pro rùst a existenci tìchto aktivit 
spoluvytváøí také obec samotná.

Starosta Vìžnice Josef Málek pøebírá ocenìní od pøedsedy SMS ÈR 
Stanislava Polèáka.
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Události
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Starostové se proškolili na krajských semináøích SMS ÈR 
Elektronizace veøejných zakázek, GDPR, aktuality z legislativy týkající se samo-
správ - to byla hlavní témata krajských semináøù SMS ÈR, které se v srpnu a záøí postupnì 
konaly ve všech krajích ÈR. Odpolední èást vìnovali úèastníci semináøù obvykle poznáva-
cím výletùm do okolí. Napøíklad v Karlovarském kraji si „vyèistili“ hlavy návštìvou unikátní 
pøírodní rezervace Soos. 

Hlas SMS ÈR je na jednání o sociálním bydlení slyšet!
Revize Koncepce sociálního bydlení ÈR 2015–2025 je pøedmìtem jednání, která 
se konají na pùdì ministerstva práce a sociálních vìcí. Za SMS ÈR se jich úèastní Simo-
na Úlehlová. Ta také sdìlila, že na poøadu jednání v úterý 4. 9. byla rovnìž pøipomínka 
SMS ÈR ohlednì oddìlení sociálních služeb od sociálního bydlení a jeho praktického 
øešení. „Vìcné øešení bude souèástí diskuze o zakotvení sociálního bydlení a dis-
kuze o smìøování zákona o sociálních službách,“ uvedla. Cílem schùzek na MPSV 
je zejména snaha posílit meziresortní spolupráci prostøednictvím metodických materiálù 
a pracovních setkání, která budou i nadále pokraèovat. 

Konference Venkov se ve Strážnici vìnovala vodì a krajinì

Malebné mìsto Strážnice na moravském Slovácku se stalo dìjištìm 10. Národní konference 
Venkov, která se uskuteènila ve dnech 19. až 21. záøí. Poøadatelem jubilejního roèníku je 
Spolek pro obnovu venkova ÈR, jedním z hlavních partnerù je Sdružení místních samospráv 
ÈR. Nosnými tématy byly voda a stromy v krajinì, komunitní rozvoj venkova, obnova 
center malých mìst a spoleèná zemìdìlská politika. Výstupy a dokumenty konference 
naleznete zde: www.konferencevenkov.cz/2018/dokumenty-z-kv-2018/

Poøíèí u Litomyšle získalo 
zlatou medaili v soutìži 
Entente Florale Europe 2018

celostátního kola soutìže Vesnice roku, 
kategorie o Zelenou stuhu ÈR. Soutìže 
Entente Florale Europe se mohou úèast-
nit i mìsta, ta se ovšem do soutìže na 
rozdíl od obcí pøihlašují sama a nemusí 
tomu pøedcházet výhra v celostátním 
kole nìkteré ze soutìží. V roce 2017 re-
prezentovaly Èeskou republiku v soutìži 
obec Kostelní Lhota ze Støedoèeského 
kraje spolu s mìstem Brno. V letošním 
roèníku se za Èeskou republiku úèastnila 
pouze obec Poøíèí.

Pøípravy na úèast v soutìži byly velmi 
obtížné. I z toho dùvodu, že celá admi-
nistrace probíhá v anglickém jazyce za 
velmi pøísných pravidel a požadavkù. 
Obec vytvoøila na území obce 12 rùzných 
stanovišś vztahujících se k hodnoceným 
kritériím a prezentovala své krásy ve spo-
lupráci s místními obyvateli. „Cenu si 
odnáší starosta a zastupitelé, ale z 90 
procent na tom mají zásluhu právì ob-

èané naší obce,“ komentoval starosta 
František Bartoš neboś právì i soudrž-
nost a spolkový život obèanù obce jsou 
jedním z hodnotících kritérií soutìže.

Poøíèí u Litomyšle v Pardubickém kra-
ji uchvátilo svou krajinou, péèí o zeleò 
a lidskou soudržností Evropu a získalo 
zlatou medaili v prestižní soutìži Entente 
Florale Europe 2018. Obce Èeské re-
publiky se úèastní této soutìže na evrop-
ské úrovni od roku 2002. Za celých 16 
let je Poøíèí teprve tøetí obcí, které se po-
daøilo vybojovat zlato. V letošním roèníku 
se Poøíèí v kategorii obcí utkalo se sedmi 
soupeøi ze sedmi zemí Evropy.
 
Historie tohoto mimoøádného úspìchu 
se zaèala psát v loòském roce, kdy Po-
øíèí získalo v rámci krajského kola sou-
tìže Vesnice roku zelenou stuhu za péèi 
o zeleò a životní prostøedí. Automaticky 
tak postoupilo do celostátního kola o Ze-
lenou stuhu ÈR, kde se mu opìt podaøilo 
zvítìzit. Tím si obec v èele s panem sta-
rostou Františkem Bartošem vzala na svá 
bedra nároèné pøípravy na evropské kolo 
soutìže, do kterého postupuje vítìzstvím 

SMS ÈR znepokojují návrhy na 
zmìnu vyhlášky o konkursním 
øízení

SMS ÈR vyjadøuje znepokojení nad pøedklá-
danými návrhy na zmìnu vyhlášky o konkurs-
ním øízení a je pøipraveno k diskuzi o novele 
vyhlášky 54/2005 Sb. Po jednání Výboru 
pro vìdu, vzdìlávání, kulturu, mládež a tìlo-
výchovu to sdìlil Petr Halada. Ten na jedná-
ní SMS ÈR pravidelnì zastupuje. SMS ÈR 
požaduje zachování stávající role zøizovatelù 
v mechanismu konkurzù na øeditele škol.

Komunální politièkou roku 
2018 je starostka Dobratic 
Alena Kacíøová

Titul Komunální politik roku 2018 získala Ale-
na Kacíøová, starostka obce Dobratice na 
Frýdeckomístecku, za svùj projekt Veøejné 
prostranství v Dobraticích. Titul jí byl udì-
len v rámci vyhlašování vítìzných pro-
jektù soutìže Komunální projekt roku 
2018, které se v záøí uskuteènilo v Sená-
tu. Vyhlašovatelem klání je spoleènost Profi 
Press s. r. o., záštitu nad ním má i SMS ÈR. 


