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Stavební úřady si nesmíme nechat vzít!
Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé samospráv.
Rekodifikace stavebního práva byla tématem
konference, která se uskutečnila poslední dubnový den v Poslanecké sněmovně pod patronací členky předsednictva SMS ČR a poslankyně
Věry Kovářové. Veřejnou správou bude hýbat
ještě hodně dlouho. Důvod je jednoduchý. Věcný záměr stavebního zákona, který připravilo
MMR, totiž počítá s tím, že jedničkové a dvojkové obce tuto agendu už do budoucna nebudou
vykonávat.
Sdružení místních samospráv České republiky s tím hluboce nesouhlasí. A není v tom samo. Podobně kriticky se k nápadu staví i Asociace krajů ČR, kterou na konferenci zastupoval
předseda komise pro veřejnou správu a legislativu a hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. Ten mimo jiné uvedl, že pokud by
měla být tato agenda obcím skutečně odebrána, podá krajské zastupitelstvo návrh zákona,
jenž by ORP přejmenoval na okresní úřady.
Právě návrat k nim v posledních krocích vlády
hejtman Netolický spatřuje.
Pro centralizaci a okleštění pravomocí obcí
a měst musí vláda hledat podporu jinde. V případě SMS ČR se jí určitě nedočká. Už proto, že
doposud nikdo neuvedl žádné relevantní důvody, proč by se tato agenda měla obcích odebrat.
A to je mimochodem právě ten velký problém.
Vláda říká, že chce samosprávám agendu vzít,
neříká ale pořádně proč. Neurčité strašení tzv.
systémovou podjatostí, které se občas objevuje,
v našich očích postrádá veškerou přesvědčivost.
Je přitom reálné nebezpečí, že při reformě
stavebního práva se vláda nebude ohlížet nalevo ani napravo a pokusí se prosadit svou představu „na sílu“. Naposledy se to ukázalo 9. května během interpelací v Poslanecké sněmovně,
kdy ministryně Dostálová dala jasně najevo, že
ze záměru okleštit „jedničky“ a „dvojky“ o stavební úřady nehodlá ustoupit ani o píď.

A to navzdory tomu, že v připomínkovém řízení se sešly stovky námitek, které upozorňují
třeba i na rozpočtové dopady reformy, jež MMR
podceňuje. To je mimochodem důsledek způsobu přípravy klíčové legislativy, jíž ministerstvo
pro místní rozvoj zadalo Hospodářské komoře –
a právě její specifické zájmy věcný záměr odráží.
K zohlednění zájmů územních samospráv už ale
nedošlo, a podle všeho už ani nedojde. Věcný záměr by totiž ještě v průběhu května měla schválit vláda a následně zahájit přípravu příslušné legislativy.
Sdružení místních samospráv České republiky s takovým způsobem přípravy stavebních
předpisů pochopitelně nesouhlasí a také se
proti němu hlasitě ohradilo. Tím méně může
souhlasit s výsledkem, který absolutně přehlíží zájmy obcí a měst, když jim chce odejmout
významnou agendu bez jakéhokoli srozumitelného a alespoň částečně přijatelného vysvětlení.
Vláda ale jako by výhrady k jejím centralizačním plánům slyšet ani nechtěla. Proti nové podobě stavebního práva, které by obce
a města poslalo z kola ven, se proto SMS ČR

vzhledem k vážnosti situace rozhodlo iniciovat petiční akci. Od konce dubna sbírá podpisy občanů, zastupitelů i dotčených úředníků.
Když vládu nepřesvědčily argumenty SMS ČR,
stovky a tisíce podpisů představitelů samospráv i veřejnosti už nebude moci ignorovat!
SMS ČR v žádném případě není proti zrychlení stavebního řízení. Naopak, některé reformní
body, které je možné realizovat na půdorysu
stávající úpravy, mají od sdružení jednoznačnou podporu. Fandí třeba principu jednotného
řízení, zavedení elektronizace nebo vítá změnu
pravidel pro odstraňování černých staveb. Nesmí se to ale dít na úkor samospráv, nesmí se dít
na úkor dostupnosti veřejné správy, nesmí se dít
na úkor regionů! Právě proti tomu se SMS ČR
snaží i s pomocí petice bojovat.
Budeme vděční, když nás v naší snaze podpoříte a pod petici proti rušení stavebních úřadů připojíte svůj podpis. Třeba i proto, že nemusí zůstat jen u stavebních úřadů. Může se
jednat o první krok na cestě k centralizaci, která
pro venkov neskončí dobře. Nedopustíme to!
Ale bez vaší podpory tento boj nevyhrajeme.
Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

Novou výkonnou ředitelkou
SMS ČR je starostka obce Srbce
Jana Přecechtělová
Výkonnou ředitelkou Sdružení místních samospráv ČR se s platností od 1. května 2019 stala Jana
Přecechtělová, která uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném letos v březnu poté, co ve funkci ředitele skončil Tomáš Chmela. Ten se po vítězství v komunálních volbách stal starostou Slavičína.
Jana Přecechtělová je od roku 2006 neuvolněnou starostkou obce Srbce na Prostějovsku v Olomouckém kraji. Na činnosti SMS ČR se aktivně podílí již od roku 2009 v Pracovní skupině pro kulturu, která se pak rozdělila a Jana následně přešla do PS pro sociální záležitosti obcí. Od roku 2015
působí jako členka Dozorčí rady SMS ČR. Aktivně se rovněž věnovala problematice sociálního pojištění neuvolněných starostů.

Rekodifikace stavebního práva
– jakou cestou se vydáme?
Seminář k chystanému stavebnímu zákonu se uskutečnil poslední dubnový den na půdě Poslanecké sněmovny pod
záštitou SMS ČR a poslankyně Věry Kovářové (STAN). Pořadatelům šlo hlavně o diskusi nad problematikou rekodifikace stavebního práva z různých úhlů pohledu a představení možných východisek do její další přípravy. Proti rekodifikaci jako celku vyhlásilo SMS ČR na semináři ústy svého předsedy Stanislava Polčáka tři celostátní petice. Petici
obcí a měst, Petici úředníků a Petici občanů.
Poslankyně Věra Kovářová hned v úvodu semináře vyjádřila podporu snaze o zrychlení stavebního řízení. Zdůraznila ale absenci shody
k dosažení cíle. Základní teze rekodifikace stavebního práva představila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová. Uvedla,
že rekodifikace zahrnuje nejen přípravu nového
stavebního zákona, ale také zásadní úpravy
souvisejících zákonů a podstatnou reformu veřejné správy v oblasti legislativní, organizační
a rozpočtové. František Korbel, který pro Hospodářskou komoru dokument vypracoval, podtrhl
nezbytnost rekodifikace v celém navrženém
rozsahu s tím, že vynechání některé části by
mohlo ohrozit výsledný efekt. Vyjmenoval nejvýznamnější problémy, které by měl nový stavební zákon vyřešit – atomizaci státní správy
i dotčených orgánů v územním a stavebním řízení, systémovou podjatost či právní nejistotu.
Také odkázal na analýzu „Doing Business“, která
upozornila na neutěšené umístění České republiky v mezinárodním srovnání stavebního řízení
(156. místo ze 186 zemí).
Ministerstvo vnitra úpravy ve stavebním zákonu podpořilo, ale za předpokladu vyřešení
podceněných finančních nákladů a digitalizace. „Především by se také mělo diskutovat o budoucnosti spojeného modelu veřejné správy, od kterého
nový stavební zákon jednoznačně upouští,“ řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna a představil
alternativní návrh struktury stavebních úřadů,
který by ve spojeném modelu setrval a zároveň
zachoval stavební úřady ve vybraných menších
obcích i mimo obce s rozšířenou působností.
Na některé mylné předpoklady rekodifikace stavebního práva, jako např. zvýšení odbornosti stavebních úřadů, či nízkou frekvenci vy-

užívání stavebních úřadů na venkově, poukázal předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Uvedl
rovněž úspěšné příklady z Polska i Rakouska,
kde k rekodifikaci došlo i bez výrazných institucionálních změn. Připomněl, že SMS ČR nadále odmítá rekodifikaci stavebního práva
jako celku, ale vítá některé dílčí změny jako
elektronizaci stavební agendy nebo odstranění nepovolené stavby.
S postojem Ministerstva vnitra a SMS ČR se
ztotožnil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, který na semináři zastupoval Asociaci krajů. Ta podle jeho slov jednoznačně odmítá odklon od spojeného modelu veřejné
správy a návrat k centralizované oddělené soustavě ze socialistického období s Ministerstvem
pro místní rozvoj jako nadřazeným orgánem.
Hejtman také upozornil na nevhodně vymezený systém obcí s rozšířenou působností a do-

poručil mnohem účelněji vymezené oblasti
obcí s pověřeným obecním úřadem. Nutnost
všeobecné analýzy a diskuze, která by měla rekodifikaci předcházet, zmínila i radní hlavního
města Prahy Hana Marvanová. „Jde přece o nejvýraznější změnu v oblasti veřejné správy od roku
1990,“ řekla s upozorněním rovněž na korupční
potenciál při zavedení fikce souhlasu.
Diskuse s přítomnými účastníky poukázala
na nešťastný až klientelistický způsob přípravy
rekodifikace soukromou právní kanceláří pro
Hospodářskou komoru či na ztrátu lokálně historické paměti sloučením stavebních úřadů.
Dopolední seminář uzavřela poslankyně Věra
Kovářová, která by uvítala kompromisní řešení
spočívající v implementaci vhodných opatření,
a to bez institucionálních změn ohrožujících
spojený model veřejné správy.
Otakar Bursa
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SMS ČR připomínkuje odpadovou legislativu
Balíček nových odpadových zákonů či jejich novel obsahuje spoustu chyb, které by mohly negativně dopadnout na
obce. Míní Sdružení místních samospráv ČR. K návrhům proto připravilo řadu zásadních připomínek a po jejich vložení do elektronické knihovny eKLEP je bude v celém legislativním procesu prosazovat.
Balíček odpadových zákonů vložilo Ministerstvo životního prostředí do meziresortního připomínkového řízení začátkem dubna v reakci
na přijatou evropskou směrnici z loňského
dubna. Zatím je čas. Zákony byly představeny
takřka v polovině transpoziční lhůty, navíc ještě
před legislativním procesem a vypořádáním
připomínek.
„Evropské odpadové cíle, včetně cíle k omezení
skládkování, dlouhodobě podporujeme. Nevidíme
ale žádný podstatný důvod pro to, mít v ČR přísnější
cíle, než má Evropa. Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat,
ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce
a města byly na co nejnižší možné úrovni,“ uvedl
předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Podle něj je
třeba nalézt odborně podloženou shodu na
podstatných bodech nových zákonů, u které
nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku
oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.
Pracovní skupina pro životní prostředí
SMS ČR se sešla 7. května, aby připomínkovala
zákony o odpadech, o výrobcích s ukončenou
životností a zákon o obalech a doprovodný
změnový zákon. V některých zásadních otázkách nemá legislativa stále ještě jasno. Neví se
například, jak bude do celkových bilancí zapo-

čítáváno kompostování a jakým způsobem bude možné odklonit popel od evidence. „Vnímáme to jako velký problém a chceme, aby dopady na
obce byly postupné a rozložené v čase,“ zmínil člen
pracovní skupiny a starosta obce Kněžice Milan Kazda. „Osobně se nemůžu zbavit dojmu, že
potřebná recyklace je dnes vržená na obce jako povinnost, která má vyřešit problém s odpady v celé
ČR,“ řekl s tím, že obce mohou vyřešit třídění,
mohou pracovat a pracují s obyvateli, ale nedokáží ovlivnit koncovky. „Tedy jestliže 50 procent na obcích vytříděných plastů nelze recyklovat
a musí se dovézt buďto do spaloven anebo na skládky,“ vysvětlil Milan Kazda.
SMS ČR je určitě pro, aby se domácí kompostování započítávalo do bilancí třídění v obci,
protože i když jde o předcházení vzniku odpadů,
je to lepší řešení, než aby biologicky rozložitelné
odpady končily na skládkách. „Přísně se ale vymezujeme proti pokutám za nesplnění třídění na obcích.
Navrhovaná částka do 500 tisíc korun by mohla být
pro malé obce likvidační,“ zaznívá z pracovní skupiny s vysvětlením, že jestliže se odpad bude dělit
na zbytkový a využitelný a využitelný bude zpoplatněný vyšší částkou, stačí to jako dostatečná
pokuta za nesplnění procenta třídění.
SMS ČR dále trvá na dodržování cílů stanovených EU. Není ale třeba se snažit být rychlejší a ambicióznější. Především proto, že nejsou
vytvořena koncová zařízení na zpracování vy-

tříděných komodit. Ministerstvo životního
prostředí navíc v posledních letech nevyvinulo
příliš mnoho aktivit k tomu, aby se tato zařízení realizovala a cíle mohly být plněny bez překážek. Zbytečně přísné podmínky by mohly
způsobit obcím poměrně velké finanční problémy. „Sdružení místních samospráv ČR musí odmítnout recyklační cíle stanovené novým zákonem
o odpadech a zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládkách,“ shrnuje hlavní připomínky
předseda pracovní skupiny Karel Ferschmann.
SMS ČR věří, že ministerstvo bude předložené připomínky akceptovat a najde se rozumný kompromis, který pomůže zlepšit životní
prostředí, ale na druhou stranu nepřinese dramatické zvýšení negativních dopadů na obce.
Pavel Pacovský

Pilotní projekt odpadového hospodářství
aneb jak to nemá vypadat
Olomoucký kraj přišel před lety s ambicí realizovat pilotní projekt odpadového hospodářství v Olomouckém kraji za přispění stamilionových dotací z evropských fondů. Cílem bylo
s ohledem na omezení skládkování v budoucnosti vybudovat sedm překladišť, kam budou
směsný komunální odpad ze všech obcí kraje
svážet kukavozy a odkud bude slisovaný putovat ke konečnému využití, pravděpodobně do
některé ze spaloven. Za tím účelem vznikl spolek Odpady Olomouckého kraje, kam se zástupci kraje pokusili zlanařit 400 obcí s argumentem rovnosti hlasů velkých i malých, a tak
zárukou, že velká města nebudou moci učinit
žádné rozhodnutí bez těch nejmenších vísek.
Starostové obcí však naštěstí nejsou stádo,
mají selský rozum a hlavu na správném místě
a více než polovina z nich nepodlehla vábení
a začala vznášet dotazy, jež dosud nebyly zodpovězeny: Proč systém zahrnuje pouze směsný komunální odpad a není komplexní vč. tříděného odpadu? Kde vlastně odpad nakonec
skončí? Vybuduje kraj za miliardy novou spa-

lovnu, kterou zaplatí v poplatku za odpad
všichni obyvatelé kraje? Proč existuje solidarita
v rámci systému až od překladišť do koncového
zpracování? Budou tak paradoxně platit nejvíce za odpady občané z Javornicka a Staroměstska, kde jsou dvě třetiny lidí v exekuci a mají to
nejdále do překladišť? Budou horská sídla Jeseníků křižovat v zimě létě stovky kukavozů? Kolik budou občané vlastně za odpady platit?
Proč takový spěch, když se má odpadová legislativa co nevidět změnit? Proč se spolek chce na
10 let zavázat k dodávce fixního minimálního
množství odpadu koncovému zpracovateli?
Spousta nezodpovězených otázek, jež jen
podtrhla iniciativa kraje založit akciovou společnost Odpady Olomouckého kraje, kterou
dle předpokladu ovládnou největší města kraje a rozplyne se tak původní příslib rovnosti
všech obcí. Dostáváme se do starých známých
kolejí vodohospodářských společností. Pokud
svým odporem nedonutíme Olomoucký kraj ke
změně záměru, zvažujeme založení vesnického odpadového svazu coby alternativní plat-
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formy spolupráce v nakládání s odpady, s důrazem na decentralizaci, komplexnost, maximální vytřídění odpadu v místě jeho produkce
a co největší solidaritu.
Buďte, prosím, obezřetní před novými modely nakládání s odpady ve vašich krajích! Ne
každá inovace je opravdu inovativní a ne každé smart řešení ve svém důsledku chytré!
Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR
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Informační portál AGIS přichází s dalšími novinkami!
Dozvíte se už i o hospodaření se zemědělskou a lesní půdou
Nové informace k hospodaření se zemědělskou a lesní půdou nabízí od začátku května analytický geoinformační systém (AGIS), jenž vytvořilo pro
strategické plánování obcí Sdružení místních samospráv ČR. Uživatelé ho najdou pod záložkou Půdní fond. „Nabízí údaje o půdních blocích, lesní půdě, honitbách a průmyslových zónách. Vrstvy jsou zobrazitelné od měřítka 1:50000, přičemž čísla půdních bloků se zobrazují až od měřítka 1:20000,“ upřesnila za tvůrce systému Eliška Kloučková.
Rychlý přehled o stavu zemědělské a lesní půdy
v obci získají uživatelé propojením vrstev Půdní bloky, Lesy a Průmyslové zóny. Půdní bloky
(zdroj MZe, LPIS) poskytují informace o půdě
určené k zemědělské výrobě i o uživateli daného bloku. Lesy (zdroj MZe, ÚHUL) informují
o kategoriích a subkategoriích lesů, Průmyslové zóny (zdroj MMR) o existujících průmyslových zónách. Informace o území určených k výkonu myslivosti najdou zájemci ve složce Honitby (zdroj MZe, ÚHUL). „Z historických zdrojů
byla do systému napojena i informace o honebním společenství, které honitbu spravuje,“
uvedla Eliška Kloučková s tím, že tuto informaci není možné kvůli GDPR aktualizovat.
„Rádi bychom také připomněli stávající funkci
Rozlišení pozemků dle vlastnictví, která je k dispozici pod záložkou Budovy a pozemky / Dle vlastnictví, kde informace o každém pozemku obsahují
proklik na stránky ČUZK,“ řekla dále Kloučková
a dodala, že poslední novinkou v AGISu je při-

Jak a za jakých podmínek se na
AGIS dostanete?

pojení územních plánů pro obce v kraji Vysočina, u nichž v minulosti proběhla digitalizace.
Data jsou publikována přímo ze serveru krajského úřadu. Pro další kraje je obdobná služba
v jednání.

Co nás čeká v nejbližší době?
V systému brzy přibydou další záložky. Půjde
o Přehled lesů dle druhu vlastnictví (zdroj MZe,
ÚHUL), Pozemky určené k plnění funkce lesa
(zdroj MZe, ÚHUL) a Sociálně vyloučené lokality dle aktualizace 2018 (zdroj MPSV, SMS ČR).

Systém je dostupný přes webové rozhraní na
www.smscr.cz/agis. Individuální přístupové
údaje byly vygenerovány a zaslány do datových stránek starostů během února 2019.
Členské obce mohou AGIS využívat za poplatek 2400 Kč bez DPH za rok.

Potřebujete poradit?
Chcete dát společnosti SMSdata zpětnou vazbu? Nedorazilo vám heslo pro individuální přístup, anebo potřebujete s čímkoliv poradit?
Pište na emailové adresy klouckova@smscr.cz,
podpora@smsdata.cz, anebo volejte na tel.
606 138 822. „Velmi si vážíme všech vašich podnětů, kterými se budeme rádi zabývat. Chceme, aby
vám AGIS pomáhal nejen při strategickém plánování,“ dodala za společnost Eliška Kloučková.

SMS ČR odmítá dopad informačního příkazu na obce
Společně s přijetím dlouho očekávaného zákona o zpracování osobních údajů došlo také k dílčím změnám některých dalších zákonů. Jednou z takových bylo i zavedení takzvaného informačního příkazu do zákona o svobodném
přístupu k informacím. V případě územních samosprávných celků ovšem podle Sdružení místních samospráv ČR
tento institut nepřiměřeně zasahuje do práva na samosprávu.
Zákon o svobodném přístupu k informacím je
pro každou obec bez ohledu na její velikost
jedním z nejdůležitějších právních předpisů.
Ačkoliv se jedná o nezbytný a potřebný nástroj
pro otevřenost veřejné správy, často bohužel
také umožňuje některým občanům ve zlém
úmyslu lehce znepříjemňovat úřadům jejich
činnost a zatěžovat je zbytečnými podáními.
Nyní se však objevil problém zcela jiného charakteru, a sice zavedení informačního příkazu.
Tento institut spočívá v tom, že pokud odvolací orgán shledá rozhodnutí povinného
subjektu (tj. toho, na koho se žadatel obrací) o
odmítnutí žádosti jako nesprávné, bude moci
rovnou přikázat poskytnutí informace a stanovit mu na to lhůtu nejvýše 15 dnů. Po uplynutí
lhůty bude rozhodnutí vykonatelné a žadatel
tak bude moci nárok na poskytnutí informace
vymáhat. Důvodem pro zavedení informačního příkazu má být snaha ulevit soudům, které
v současnosti poměrně často spory o poskytnutí informací řeší.
SMS ČR však považuje tento institut, respektive jeho aplikaci na územní samosprávné
celky, za rozporný s ústavně zaručeným prá-

vem na samosprávu. Ze zákona totiž vyplývá,
že informace týkající se samostatné působnosti územních samosprávných celků poskytují územní samosprávné celky v samostatné
působnosti. Do samostatné působnosti přitom stát může zasahovat pouze výjimečně, vyžaduje-li to ochrana zákona. V tomto případě
tomu tak však není, neboť vymahatelnost zákona do teď naprosto bez problémů zajišťovala právě možnost soudního přezkumu. Problematický je rovněž fakt, že příslušné ustanovení
zavádějící informační příkaz prosadil poslanec
Jakub Michálek (Piráti) do zákona formou naprosto nesouvisejícího přílepku k výše zmiňovanému změnovému zákonu.
Ministerstvo vnitra pravděpodobně v nejbližších týdnech předloží do Poslanecké sněmovny vlastní dílčí novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta původně informační příkaz rovněž obsahovala a během
připomínkového řízení byla tato skutečnost
opakovaně kritizována zástupci SMS ČR, SMO
ČR a Asociace krajů. Na základě tohoto tlaku
MV nyní předkládá materiál, který pro územní
samosprávné celky zavádí jakousi pojistku ve

formě námitek. O těchto námitkách ale bude
opět rozhodovat (nadřízený) orgán státní správy – MV či ministr vnitra. Nepřípustný zásah do
práva na samosprávu tím pádem stále trvá.
Nad rámec ústavněprávní dimenze navíc dojde
k určitému navýšení administrativy na MV.
Ani pojistka v podobě námitek neřeší tedy
fakt, že institut informačního příkazu není ústavně konformní. Argument odlehčení správnímu
soudnictví nepovažuje SMS ČR za validní. Lze
si jistě představit mnoho způsobů, jak ulehčit
soudům na úkor ústavně zaručených základních práv a svobod, neboť tato práva a svobody
z podstaty věci státní moc omezují. SMS ČR
však považuje tato omezení za žádoucí a rozhodně nesouhlasí s jejich prolamováním.
V legislativním procesu novely zákona
o svobodném přístupu k informacím se bude SMS ČR snažit prosadit ve spolupráci s poslanci napříč politickým spektrem pozměňovací návrh, který znemožní aplikaci informačního příkazu na obce a tím pádem odstraní
protiústavní situaci, která v současnosti bohužel nastala.
Dominik Hrubý
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Projekt na vzdělávání volených zástupců jedničkových
obcí skončil. Navazují na něj elektronické novinky
Projekt Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu (PVVZOIT) skončil. Během dvou let jeho realizace byl ve
čtyřech krajích navržen a pilotně ověřen model pravidelného vzdělávání zastupitelů i zaměstnanců malých obcí.
Kromě úspěšných a již osvědčených akcí Škola člena zastupitelstva obce a Univerzita starosty přichází další novinky
v elektronických nástrojích.
Tým regionální projektové kanceláře v Jihlavě ve
spolupráci se zkušenými starosty a starostkami,
odbornými konzultanty a lektory vytvořil balíček
nadstandartních vzdělávacích a metodických
produktů určený obcím I. typu. Právě díky zapojení samotných starostů, místostarostů a zastupitelů se podařilo vytvořit program, jehož výstupy jsou pomocníkem v každodenní praxi obcí.
V modelu třístupňového vzdělávání tvoří základ Škola člena zastupitelstva obce. Jde o základní kurz pro začínající zastupitele, který je jakýmsi minimem znalostí pro výkon této funkce.
Navazujícím kurzem projdou zájemci přibližně
jedenkrát za dva roky, věnují se zde jednotlivým
tématům podrobněji a učí se také díky konkrétním příkladům z praxe. Kurzy prošlo během pilotáže již 179 účastníků ze 134 obcí. (S konkrétními tématy i lektory seznamuje čtenáře zpravodaje
třináctidílný seriál.)
Velký zájem vzbudila Univerzita starosty.
Jedná se o třídenní seminář nabitý informacemi. Účastníci absolvují odborné přednášky,
praktické workshopy a mohou do programu
také aktivně vstoupit. Prezentace vlastních realizovaných projektů patří mezi nejúspěšnější
část programu. Již realizované úspěšné projekty byly také zpracovány do brožury Dobrá praxe
– ověřené postupy z obcí, která byla distribuována do všech obcí.

Dobrá praxe
ověřené postupy z obcí

Úplnou novinkou mezi výstupy jsou elektronické nástroje, které mohou obce začít využívat:

Webová aplikace
Zasedání zastupitelstva
Metodicky provede starostu obce přípravou na
zasedání zastupitelstva. Pomůže například vytvořit program zasedání, oznámení o konání,
určí lhůtu pro vyvěšení. Součástí přípravy bude
i formulace návrhu usnesení, včetně variant
způsobu hlasování s průvodcem pro tvorbu
hlasovacího lístku. Umožní doplnění programu zasedání, zaeviduje způsob hlasování i výsledek. Zobrazí návrhy usnesení s možností
doplnění případného protinávrhu.

Webová aplikace Správní řízení

Projekt „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997 je spolufinancován EU.

Prezenční forma vzdělávání je nenahraditelná i díky možnosti setkání se s kolegy, sdílení zkušeností i konzultací s lektory přímo na
místě. Projekt nabídl rovněž možnost online
seminářů, tzv. webinářů, které společně s metodicko-právní poradnou poskytují potřebné
informace a řešení na dálku.

Metodická pomůcka pro zdárný průběh typických správních řízení, která probíhají před
správním orgánem obce tzv. 1. typu, umožňuje starostovi či jinému uživateli správně projít
procesem celého řízení. Uživatel může založit
konkrétní řízení, jsou mu nabídnuty další kroky, které je potřeba podniknout. Aplikace založí lhůtu do Hlídače termínů pro uvedené
kroky. Uživateli je nabídnut typický formulář
pro konkrétní krok a tento mu aplikace pomáhá správně vyplnit.

Webová platforma pro síťování
klíčových aktérů rozvoje obcí

rozvoje obcí. Umožní vzájemnou průběžnou
komunikaci obcí a jejich partnerů. Průběžně
hledáme a kontaktujeme odborné instituce,
školy, neziskové organizace, které mají zájem
spolupracovat s obcemi I. typu. Ty prezentují
v prostředí platformy své nabídky. Jsou zveřejňovány například nabídky na spolupráci při
osvětových kampaních, práci s veřejností, zpracování studií, koncepčních materiálů apod.
Svou poptávku mohou vložit obce, které hledají partnera pro svoje aktivity a projekty.
Se všemi novými nástroji a jejich využitím
v praxi budeme zájemce průběžně seznamovat prostřednictvím webinářů a konzultací.
Je tedy jasné, že s ukončením projektu
PVVZOIT aktivity cílené na podporu činnosti
starostů, zastupitelů i zaměstnanců obcí nekončí. Prezenční vzdělávání i průběžnou metodickou podporu můžeme díky novému projektu „Správa obce od A do Z“ i nadále nabízet
ve všech krajích ČR. Zájemci se budou moci
setkávat se známými i novými lektory na prezenčních kurzech, mohou opět využívat webinářů, metodicko-právní poradny. Nově chystáme rozesílku zpravodaje příkladů dobré
praxe a realizaci odborných mikrostáží přímo
v obcích.
Přehled nabídek aktuálních vzdělávacích
aktivit a možností najdou uživatelé na Portálu
zastupitele (www.portalzastupitele.cz).
Dana Kratochvílová

Aktuální nabídka:
Webináře:
17. května
Poskytování informací podle zákona
č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
(JUDr. Jakub Blažek)
7. června
Jak strategicky plánovat rozvoj obce
(Ing. Luděk Beneš)
Odborné stáže:
21. května
Povodně a protipovodňová opatření,
Kraj Vysočina, Pikárec
13. června
Povodně a protipovodňová opatření,
Olomoucký kraj, Troubky

Nabízí prostředí pro propojení potřeb obcí I. typu a nabídky partnerů v co nejširším rozsahu
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Jak se obce starají o své seniory?

Téma

Zábava, služby, místa k setkávání, ale i sounáležitost a vzájemná pomoc, péče a podpora druhé osoby, když už se soběstačnost a uspokojování základních životních potřeb snižuje. To všechno patří do ranku, který bychom mohli nazvat třeba Naši senioři. Ten by měly obce považovat za jednu ze svých priorit. Postarat se o nejstarší generaci občanů by nemělo být nic
tak mimořádného. Souvisí to s úctou ke stáří i s vědomím, že jednou nás to čeká všechny. Inspiraci mohou poskytnout dvě obce. Nová Včelnice na Jindřichohradecku, kde žijí senioři v útulných pronajatých domečcích a Rudka na Brněnsku, kde pro
samé aktivity nemají babičky a dědečkové ani čas „zestárnout“.

Do domečkového areálu si můžete vzít i zvířecího
mazlíčka, říká tajemnice Pavlína Nebeská
Obrázek babičky, která hledá nového majitele pro svého zvířecího mazlíčka
kvůli odchodu do domova důchodců, trhá srdce. V Nové Včelnici na Jindřichohradecku myslí už dlouho nejen na to, jak se postarat o seniory v čistém a útulném prostředí. Hledí i na to, jak jim závěr života zpříjemnit a umožnit co nejpřirozenější prostředí. Třeba právě i s jejich zvířaty nebo vlastním kouskem
zahrádky. Není to tak obvyklé, ale zřejmě to jde – jak potvrzuje tajemnice
zdejšího úřadu Pavlína Nebeská.
V Nové Včelnici žijí senioři v pronajatých
domečcích s pečovatelskou službou.
Jak tam žijí?

rovněž možnost zajistit si jakoukoli jinou pečovatelskou službu, nemají předepsanou firmu.
Ze služeb využívají nejvíce asi roznášku obědů.

Myslím, že spokojeně. Do provozu jsme domečky uvedli na sklonku roku 1996 a od té doby
fungují i s pečovatelskou službou. Jedná se
vlastně o řadové přízemní domky, každý s vlastním vchodem a malou zahrádkou. Senioři tam
mají absolutní soukromí, ale přitom vlastně
nejsou sami, protože spolu sousedí. Domečků
je celkem 22 a jsou vystavěné ve dvou protilehlých liniích. Je to takový malý „domečkový
areál“. Také zahrádku každý využívá podle toho, jak mu vyhovuje. Někdo ji má na záhonky,
jinému slouží k posezení. A pokud chce mít někdo zvířecího mazlíčka, není to problém. Domečky jsou samozřejmě bezbariérové, takže
vhodné pro každého.

Jaký mají o bydlení senioři zájem? Máte
stále plno?

Jak funguje pečovatelská služba?
Pečovatelskou službu zde nabízí firma, s níž má
město uzavřenou smlouvu. Senioři si služby
objednávají opět podle toho, jak potřebují.
Mohou, ale nemusi ji využít. Záleží zcela na
svobodném rozhodnutí každého z nich. Mají

O bydlení zájem je. Zatím máme stále plno. Domeček se prakticky uvolní jen v případě úmrtí.
Domečky patří městu, uživatelé platí nájem. Další náklady spojené s bydlením jako
jsou elektřina, voda, plyn, si hradí každý samostatně. Máme tři typy domečků. Dva jsou určené pro tři uživatele, osm pro dva a ostatní
pro jednoho. Největší zájem je o domky 1+1,
zejména v něm chtějí bydlet manželé.

Domečky postavilo vaše městečko díky
dotaci. Co to obnášelo a dodnes obnáší?
Ano, bez dotace by domky zřejmě nestály. Městu ji ve výši 15 milionů korun poskytl v té době
ještě Okresní úřad v Jindřichově Hradci. Jediným úskalím je zástavní právo po dobu 50 let
od kolaudace, což je velmi dlouhá a z našeho
pohledu nepřiměřená doba. Chtěli bychom se
pokusit požádat o zrušení zástavního práva,

neboť nám to komplikuje možnost získání finančních prostředků na případné opravy, které
jsou po 23 letech užívání nezbytné. V současné
době postupně vyměňujeme kotle, okna a dveře a v některých domcích už jsme přistoupili
i k radikálnější rekonstrukci.

V Nové Včelnici chátrá zámek.
Ten v nedávné době koupila firma,
která zde chce vybudovat další bydlení
pro seniory. Vítáte tento záměr?
Včelnický zámek je tak trochu „strašák“ města.
Vloni ho koupil nový majitel, společnost SaZ
z Hodonína, která skutečně plánuje vybudovat
zde domov pro seniory. Podobný projekt společnost realizovala na zámku v Borotíně. Město doufá, že k rekonstrukci dojde a uvedený záměr se uskuteční. Míst pro seniory je u nás stále nedostatek. A přineslo by to i pracovní místa
pro naše občany.
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V Rudce si senioři pro samou zábavu ani
neodpočinou, říká starostka Marie Jirglová
Rudka? Tady žijí senioři aktivním životem. Vesnička s 450 obyvateli se sice těší na nová miminka, která se mají letos
narodit a omladit zdejší věkový průměr. Nicméně pro nudu a osamělost tady není místo a naopak radost a sousedská
sounáležitost vedou. To i díky projektu Sousedé PLUS, do nějž se obec už před třemi lety zapojila. Že nevíte, o co jde?
V kostce o dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění života ve stáří a prodloužení doby, kdy senioři mohou zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Jak
to funguje v Rudce, vysvětluje starostka Marie Jirglová.
Jak se žije seniorům v Rudce?
Místní senioři na zaslouženém odpočinku rozhodně neodpočívají. Naopak. Jejich energii, vitalitu jim mohou závidět i mnohem mladší
ročníky. Z vlastní iniciativy si založili pěvecký
soubor Bobravanka. Za doprovodu „svého“ harmonikáře zpívají známé lidové písničky i ty,
které si sami skládají. Často se scházejí a muzicírují sami sobě pro radost, ale nechybějí ani na
žádné společenské akci. Poslední pátek v měsíci vždy patří jejich společným setkáním. To si
pozvou zajímavého hosta, který má připravenou přednášku na nejrůznější témata. A pak
následuje volná zábava. O prázdninách a před
koncem roku jsou setkání svátečnější, s tombolou, výborným občerstvením, často dokonce
v kostýmech. Důchodci společně vyjíždějí i za
hranice naší obce na výlety. A když se organizují obecní brigády, naši starší občané na nich nikdy nechybějí. Jsou rádi, když mohou být prospěšní, přiložit ruku k dílu a udělat pro své okolí něco užitečného.

Proč jste se zapojili do projektu Sousedé PLUS
a jak konkrétně u vás vypadá praxe?
Bezplatná sousedská výpomoc nebyla u nás
nikdy nikomu cizí. A to platí stále. Lidé si navzájem pomáhají například při sklizni sena
nebo brambor. Společná práce jde totiž lépe
od ruky a zažije se u ní spousta legrace. Těší
nás nadělat vynikající „ Rócké pekáče“, vdolky,
upéct buchty, nebo jiné pochoutky na různé

akce. Odměnou je nám, že jiným chutná. Když
poprosíte kohokoliv o jakoukoliv pomoc, snaží
se vám vyjít vstříc. Doufám, že v tom budou
pokračovat i další generace. Věřím, že ano. Protože – jak se říká – příklady táhnou.

Jak se na tuto spolupráci dívají všechny
generace zapojených obyvatel?
Jaké máte ohlasy?
Jsem přesvědčena, že v naší obci se málokdo
dívá na to, jak je kdo starý, jestli někde má ne-

bo nemá své místo. V malé vesnici, jako je ta
naše, se každý s každým zná. Když je potřeba,
vždy se zapomene na drobné rozmíšky, které
se samozřejmě nevyhnou nikomu. Zkrátka se
jde a udělá se, co je třeba. Miminka, školáky,
dospělé i důchodce potkáte napříč většinou
akcí, které se u nás konají, a že jich není málo.
Proč bychom se spolu nemohli potkávat na
plesech a společenských zábavách, přednáškách
a besedách, oslavách různých výročí a svátků?
Věk není důležitý.

Co dělá pro zdejší seniory obec?
Obec se snaží vycházet vstříc aktivitám a zájmům starších občanů. Samozřejmostí je bezplatný pronájem společenské místnosti pro konání různých akcí, zajišťujeme například přednášky o zdraví či bezplatná zdravotní vyšetření,
cvičení, besedy, posezení při harmonice. Slavíme Den seniorů, při životních jubileích je navštěvujme s přáním a dárkem. Pravidelně jezdíme do brněnských divadel, dopravu mají občané opět zdarma. V podobných aktivitách
hodláme pokračovat i nadále. Dohodli jsme se
na vybudování workoutového hřiště i pro starší
spoluobčany a do budoucna zvažujeme, že postavíme domov pro seniory. Občané si přejí dožít ve své vesničce, kde o ně bude dobře postaráno. Ať už v rodinách nebo společně v domově.
Více o projektu Sousedé PLUS najdete zde:
http://www.sousede-plus.cz/
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Znáte svého krajského manažera?

Rozhovor

Milí čtenáři! Ve dvanáctidílném seriálu se vám postupně představí naši krajští manažeři. Můžete se na ně obracet se svými dotazy či podněty, které se týkají samospráv a zájmů, jež SMS ČR hájí. Kontakty na ně najdete i zde www.smscr.cz.

Díl pátý: SMS ČR v Ústeckém kraji
představuje Marka Komárka
Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Troufám si říci, že náramně. Na začátku minulého roku jsme měli necelé čtyři desítky členských obcí, v současnosti se blížíme k devadesáti! Také předsednictvo prošlo velkou proměnou. K dlouhodobě zapojeným předsedům
(bývalému Karlu Drašnerovi a současnému Petru Liškovi) se na posledním krajském shromáždění přidala nová nadějná pětice zastupující všechny kouty tohoto relativně rozsáhlého
kraje. Postupně se daří tvořit síť formálních
i neformálních vazeb napříč regionem. Jmenovat musím především vznikající Memorandum o krajské spolupráci s Ústeckým krajem. Že
se nejedná pouze o formální záležitost, naznačuje i nedávné pozvání zástupců SMS ČR na
Smart region fórum Ústeckého kraje. Klíčové
bylo, je a bude také osobní setkávání se starosty, kteří již přišli s celou řadou pro kraj aktuálních témat. V některých místech se nám daří
spolupracovat i s mikroregiony či dobrovolnými svazky obcí. Výzvou příštích měsíců je síť
samozřejmě rozšiřovat (např. v rámci místních
akčních skupin), ale ještě důležitější je její reprodukce a zkvalitňování.

Existuje, kromě celostátních témat, „problém“ specifický pro váš kraj, se kterým
bojujete?

máždění, kde tradičně nabídneme vhledy do
některého z aktuálních národních témat a ideálně též odborné vhledy do témat krajských,
rád bych zástupcům obcí umožnil vyjadřovat se
k dokumentům ovlivňujícím prostředí, v němž
žijí. První vlaštovkou byla možnost dotčených
obcí vyjádřit se k vyhlášce o zonaci Národního

parku České Švýcarsko. Přímo v kraji pak zvažujeme charitativní sbírku starých kol. Samozřejmě i nadále plánujeme pomáhat starostům
a dalším zástupcům obcí v otázkách ochrany
osobních údajů, zákonů o svobodném přístupu k informacím a o střetu zájmů nebo třeba
s administrací veřejných zakázek.

Krajských témat máme k řešení hned několik.
Dlouhodobě se zabýváme například problematikou regionálních železničních tratí, kterých je v kraji nespočet. Nejvíce propíraná
jsou spojení z Lovosic do Teplic a trať historicky vedoucí přes Moldavu do Německa. Na
Šluknovsku pak obce trápí situace okolo nemocnice v Rumburku, když v případě jejího
uzavření hrozí některým členským obcím výrazné navýšení dojezdové doby zdravotnické
záchranné služby. Chystáme hovory s Ústeckým krajem o možnosti dohodnout se se Saskem na využití záchranné služby z nemocnice
v příhraničním německém městečku Sebnitz.
Ústeckého kraje se dále také přímo týká program RE:START, jenž monitorujeme.

Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?
Za zásadní považuji pravidelné poskytování
kvalitních informací a příležitostí k načerpání
nových poznatků. Když pominu krajská shro8SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2019

Středočeský kraj

Krajské předsednictvo jednalo
v dubnu v Kácově
K optimalizaci finančních úřadů ve Středočeském kraji nedojde, slíbil
v dopise finanční úřad krajskému SMS ČR. Informace zazněla na jednání
předsednictva, které se sešlo ve středu 24. dubna v Kácově. Na programu
byly rovněž informace z Rady SMS ČR, z kraje, řeč byla o členské základně i plánovaných seminářích, které se mají týkat matrik, požární ochrany
a dalších témat důležitých pro fungování samospráv. Na září plánuje krajské sdružení setkání s hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou.

Kraj investuje více peněz do společenských
akcí. Pomáhá to cestovnímu ruchu,
míní hejtmanka

Olomoucký kraj

Senátorka Jitka Seitlová
zve obce na veřejné slyšení
o potřebnosti kanálu D-O-L
Hrozba, že vláda schválí stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, se stává realitou. Studii proveditelnosti vodního díla má dostat k projednání
koncem května. Senát se proto rozhodl uspořádat v polovině června
veřejné slyšení o tom, zda Česko kanál potřebuje. Koná tak na doporučení svých výborů evropského a pro územní rozvoj a životní prostředí. Olomoucké krajské předsednictvo na veřejné slyšení pozvala senátorka Jitka Seitlová, která se problematice dlouhodobě věnuje. Podle
plánů má totiž stavba významně zasáhnout do katastrů obcí Přerovska a dalších částí Olomouckého kraje.
„Senátorka například uvedla, že projekt bude spíše prodělečný, má
mnoho negativních faktorů a není pečlivě připraven. Neřeší křížení s nově postavenou dálnicí, nedostatek vody v krajině a nesouhlas mnohých
obcí se stavbou kanálu na jejich katastrech,“ zrekapituloval jednání
krajský manažer Tomáš Pavelka. Zaznělo rovněž, že trasa vede v mnohých místech tunely, anebo nadzemními mosty, má mnoho plavebních
komor, což výrazně zvyšuje náklady na realizaci. Projektu navíc nedaly
souhlas ani okolní státy. Proti stavbě kanálu se na jednání vyjádřili i členové krajského předsednictva. „Zvlášť nyní, kdy akutně území potřebuje dostavět dálnici a modernizovat železniční síť,“ dodal Tomáš Pavelka.
Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier doufá, že veřejné
slyšení napomůže tomu, jak „šílený megalomanský projekt“ zastavit.
Jediným důvodem, proč se myšlenka kanálu udržuje při životě, je podle
senátora to, „aby měl někdo miliony z těchto studií“.
Koridor by podle zastánců projektu přinesl velké ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě. Ekologové namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední
Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Více než šest milionů korun investuje letos Středočeský kraj do podpory
kulturních, společenských a sportovních událostí. Více peněz než vloni
se rozhodl uvolnit, protože přibyl počet akcí. O dotaci se podělí historické průvody, hudební festivaly, automobilové soutěže, závody horských
kol či ukázky lodí na Labi.
„Forma individuálních účelových neinvestičních dotací se nám v minulosti osvědčila. Významné kulturní, společenské a sportovní akce
jsou atraktivním lákadlem pro návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. Mají značný dopad na rozvoj cestovního ruchu,“ vysvětlila hejtmanka
Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Podporu získají tradiční a oblíbené akce jako je Královské stříbření v Kutné Hoře, Kmochův
Kolín, Mělnické vinobraní, Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad
Labem, Královský průvod na Karlštejně, automobilové závody Bohemia
Rally nebo Rally Příbram, nymburský festival Let it roll nebo seriál akcí
organizovaných spolkem Kolo pro život. „Kritériem pro výběr podporovaných akcí jsou údaje o návštěvnosti a jejich časové a místní rozložení
v rámci kraje,“ uvedl Martin Draxler.

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2019

9

Liberecký kraj

Liberecký kraj převzal od Preciosy
značku Křišťálové údolí
Nejen krásná příroda, ale i sklářská tradice a výroba bižuterie a šperků má přilákat návštěvníky do Libereckého kraje. Pomoci tomu má
značka Křišťálové údolí, kterou po dvouletém jednání kraj konečně
získal. Na parametrech smlouvy se dohodl s největším sklářským a bižuterním výrobcem v kraji Preciosa.
„Žádný jiný region na světě nemá na svém území tak velkou koncentraci firem, které staví své podnikání na těchto oborech. Uvědomujeme
si velký potenciál, který má tato výjimečnost z hlediska cestovního ruchu, ale také v této souvislosti vidíme možné podnikatelské příležitosti
pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Dnešní návštěvník chce zážitek a my mu díky Křišťálovému údolí dokážeme nabídnout zážitek
zcela unikátní,“ uvedla Květa Vinklátová, členka rady kraje pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch.
Ve smlouvě se Liberecký kraj mimo jiné zavázal uhradit přes 500 tisíc korun za převod ochranných známek a také ke každoročním investicím do rozvoje značky v řádech milionů po dobu tří let. SMS ČR gratuluje Libereckému kraji k dokončení úspěšného jednání.

Ústecký kraj

O chytrých nápadech diskutovali účastníci
konference v Chomutově

Pardubický kraj

Jeden stavební superúřad
stavební řízení nezrychlí,
míní pardubický hejtman
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo petiční akci proti odebrání
stavebních úřadů obcím. Připojil se k ní už i hejtman Pardubického
kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro legislativu a veřejnou správu Martin Netolický. Podpisu předcházel seminář v Poslanecké sněmovně pod názvem Rekodifikace stavebního práva: jakou
cestou se vydáme?, který 30. dubna zorganizovala poslankyně a členka předsednictva Věra Kovářová.
„Asociace krajů nikdy neřekla, že s návrhem souhlasí, to je nutné neustále opakovat, protože vnímáme připomínky měst, obcí a Sdružení
místních samospráv ČR,“ řekl hejtman Martin Netolický na semináři, jehož se rovněž účastnil.
Uvedl, že k návrhu bylo podáno 1600 připomínek, což podle něj samo o sobě o něčem svědčí. „Návrh jednoznačně posiluje centralizaci
v oblasti stavebního práva. To je jasný krok zpět. Ztrácí se výhody spojeného modelu územní veřejné správy a rozhodně není v zájmu občanů,
protože negarantuje poskytování lepších služeb,“ řekl dále s tím, že zároveň je nutné si položit otázku, zda má stát na podobné reformy peníze, když jednorázové náklady začínají na dvou miliardách, ke kterým je
nutné připočítat přibližně 4,5 miliard ročně.
„Toto jsou prostředky, které chybí například ve zdravotnictví nebo
dopravě,“ dodal hejtman, který v rámci svého vystoupení přednesl závazek. „Pokud vláda tuto navrhne novelu, parlament ji schválí a prezident
podepíše, Pardubický kraj navrhne legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní
úřady pod Ministerstvem pro místní rozvoj,“ slíbil hejtman Netolický.

Diskuze o konceptech chytrého regionu, města, venkova či dokonce chytré vody přilákala koncem dubna zájemce do kina Svět v Chomutově. Jedním ze zásadních témat byla doprava. Skloňovala se zejména elektromobilita, využití dat v dopravním plánování nebo alternativní dopravní
módy. Přítomní, mezi nimiž nechyběli ani zástupci předsednictva SMS
ČR Ústeckého kraje, si vyslechli například příspěvek místních o participativním plánování či o cestě k energetické nezávislosti Litoměřic. Zajímavým obohacením byly i zkušenosti starosty Spišského Hrhova z východního Slovenska.
Na konferenci došlo i na představení nových pracovních skupin, které Ústecký kraj zřídil pro tzv. chytrá řešení. Konkrétně se mají věnovat
dopravě, energetice, městům a obcím. „Zástupci SMS ČR se na potřebnosti pro budoucnost menších obcí shodují. V rámci rýsující se spolupráce SMS ČR s Ústeckým krajem nebude téma v žádném případě opomíjeno,“ uvedl krajský manažer Marek Komárek.
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Zlínský kraj

Plzeňský kraj

Třídění odpadů je pro SMS ČR i Zlínský kraj
důležité téma

Kulatý stůl na téma
„Rekodifikace stavebního práva“

Zlínský kraj bude i letos pokračovat v projektech na podporu třídění
odpadů a sběru vysloužilých elektrozařízení. Radní schválili prodloužení spolupráce se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL s. r. o.
a ELEKTROWIN a.s., s nimiž Zlínský kraj společně tyto projekty realizuje. Krajské SMS ČR to vítá. Všechny tři společnosti totiž přispívají k lepší ekologii v regionu.
Se společností EKO-KOM začala spolupráce již v roce 2003. Zaměřuje se zejména na informační kampaň pro širokou veřejnost, vzdělávání
veřejné správy a rozšíření či obnovu sběrné sítě nádob na třídění využitelného komunálního odpadu. Pro letošní rok se plánuje také rozšíření
o nádoby na separovaný sběr kovů a skla a 13. ročník soutěže „O keramickou popelnici“, v níž bodují města a obce, které třídí odpad nejlépe.
Spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL cílí na sběr a zpracování
vysloužilých elektrozařízení. Kromě osvěty je v plánu vybavení obcí,
sběrných dvorů a dalších subjektů (škol, nemocnic, úřadů, firem) sběrnými nádobami na třídění vyřazených elektrospotřebičů. Chystá se také
školní vzdělávací a sběrový projekt Recyklohraní, zaměřený na prohloubení znalostí žáků v oblasti recyklace odpadů a zlepšení jejich vztahu
k životnímu prostředí. Společnost ELEKTROWIN hodlá zintenzivnit
zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu ve Zlínském kraji. Ve vybraných městech a obcích kraje se má navíc rozšířit
kontejnerový systém o další tzv. wintejnery, malé kontejnery a klecové
kontejnery na malé spotřebiče.

Rekodifikace stavebního práva a její dopady na obce všech velikostí zajímaly účastníky setkání u kulatého stolu ve Spáleném Poříčí. Vedení
SMS ČR na něm zastupovali předseda Stanislav Polčák, místopředseda
Radim Sršeň, náměstek Pavel Čížek a předseda SMS ČR za Plzeňský kraj
Karel Ferschmann.
Starostové i zástupci obcí se seznámili i s chystanou peticí proti rekodifikaci a kroky které SMS ČR hodlá ještě podniknout. Přítomní se také
připojili k otevřené diskuzi a podělili se o své podněty, které bude SMS
ČR předávat dále.

Konference v Plzni se zaměří
na specializaci regionu
Jak využít inovační potenciál regionálních firem, škol a institucí pro rozvoj kraje?
Dostane se plzeňský region na inovační mapu Evropy?
Na tyto otázky budou hledat odpovědi účastníci konference nazvané
Inteligentní specializace regionu. Koná se 29. května a pořádá ji Plzeňský kraj v Parkhotelu Plzeň. Více informací a přihláškový formulář naleznete zde: https://www.inovujtevpk.cz/konference/

Jihomoravský kraj

Kulaté stoly ke stavebnímu zákonu
rekapitulují i názory starostů

Díky spolupráci a aktivitám zaměřeným na předcházení vzniku odpadů byl Zlínský kraj v roce 2017 druhý nejlepší v celkové produkci všech
odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele. Lépe dopadl jen kraj Liberecký. „Jedním z cílů nového krajského předsednictva SMS ČR je snaha produkci odpadů i nadále snižovat,“ sdělila manažerka Zlínského kraje Renata Štachová.

Zjednodušení a zrychlení stavebních řízení SMS ČR vítá. Nesouhlasí ale
s odebíráním stavebních úřadů obcím.
V pondělí 13. května se na toto téma uskutečnil kulatý stůl v Jihomoravském kraji, kterého se účastnil i náměstek hejtmana Martin Maleček, v úterý 14. května byly chystané změny stavebního zákona hlavním
bodem jednání krajského předsednictva SMS ČR v Libereckém kraji. Závěry obou setkání jsou jasné: SMS ČR se jasně staví proti omezování
práv a kompetencí obcí.

Zlínský kraj rozdělí v kotlíkových dotacích
160 milionů
Další výzvu tzv. kotlíkových dotací chystá Zlínský kraj. Podpora se týká výměny kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější
způsoby vytápění. Program má být vyhlášen 10. září, příjem žádostí
začne od 15. října. Kraj mezi příjemce rozdělí téměř 160 milionů korun, které získal od Ministerstva životního prostředí.
Kotlíkové dotace bude možné využít na výměnu stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.
Podrobné informace najdete na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky,
s dotazy se je možno se obracet na e-mail kotliky@kr-zlinsky.cz.
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Dotační výzvy na energetické úspory
nabízejí šest miliard i pro obce
Šest miliard korun nabízejí aktuálně dvě výzvy z operačních programů EU na energetické úspory. Mezi
oprávněné žadatele patří i obce. O co konkrétně jde?
Jedná se o výzvu č. 121 z Operačního programu
Životní prostředí a výzvu č. 78 z Integrovaného
regionálního operačního programu. V Operačním programu Životní prostředí je k dispozici
alokace 2,5 miliardy korun a v Integrovaném
regionálním operačním programu 3,5 miliardy
korun.
Výzva z Operačního programu Životní prostředí běží od 2. května 2019 do 3. února 2020.
Lze v ní podpořit projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách, jako jsou
například obecní úřady, mateřské a základní
školy či kulturní domy. Mezi podporované aktivity patří zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, výměna zdroje tepla
a teplé užitkové vody např. za tepelné čerpadlo,
realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla či instalace fotovoltaického
systému.

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 40 až
60 procent ze způsobilých výdajů projektu.
V případě instalací systémů nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla nebo instalace
fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla, dosahuje výše podpory až
70 procent ze způsobilých výdajů projektu na
tyto aktivity. Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tisíc korun
bez DPH. Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu jsou 50 mil. EUR včetně DPH.
Příjem žádostí o dotaci probíhá v Integrovaném regionálním operačním programu do
29. listopadu 2019. Mezi oprávněné žadatele
patří vlastníci bytových domů tedy i obce. Výše
podpory se pohybuje v rozmezí 30 až 40 procent ze způsobilých výdajů projektu. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 300 ti-

síc korun. Maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 90 milionů korun.
Mezi podporované aktivity patří: zlepšení
tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna
zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla
pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů či
instalace zařízení pro kombinovanou výrobu
tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.
V rámci jedné žádosti o podporu je možné podpořit snížení energetické náročnosti více budov.
Více informací najdete na www.opzp.cz
nebo www.irop.mmr.cz.

Luděk Beneš

Vydáváte obecní či městský zpravodaj?
Neváhejte a přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!
Klání „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2018“ vyhlašuje už po osmé při příležitosti státního svátku ČR
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje KPES
FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s.,
Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních
samospráv ČR. Porota vybírá také nejlepší zpravodaj
mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin,
a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma. Pravidla soutěže naleznete zde: https://www.civipolis.cz/

„O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2018“
Pravidla soutěže:
1.	Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních
částí, městských částí a městských obvodů, místních akčních skupin či mikroregionů.
2. Soutěž se koná celostátně ve třech hlavních kategoriích:
a) O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce)
c) O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce
Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.
3. Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2018.
4.	O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže. Porota není po vyhlášení soutěže schopna z kapacitních důvodů připomínkovat každý zaslaný zpravodaj.
5.	Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu Unives/KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 5. června 2019 (rozhoduje razítko pošty).
6. Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2019 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě.
7. Další informace o minulém ročníku naleznete na www.civipolis.cz
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