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Hasiči jsou přes svou
nepostradatelnost nedocenění
Vážení čtenáři,
vážené kolegyně starostky,
vážení kolegové starostové.

Příklad dobré praxe
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Z Hrochova Týnce:
Povolání starosty zahrnuje mnohé
profese. Někdy jsem i kastelánem.

VEŘEJNÁ SPRÁVA
NA ROZCESTÍ 2022+
Vážení přátelé a představitelé samospráv,
srdečně vás zveme na konferenci SMS ČR,
která se koná
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR
Kláry Dostálové.

O jednotkách sborů dobrovolných hasičů se ve
společnosti diskutuje často. Že jsou nepostradatelné, o tom snad nepochybuje nikdo. V dostatečné míře se to opět ukázalo i v posledních
měsících při odstraňování následků ničivého
tornáda.
Zřejmě u nás nenajdeme starostu či starostku, kteří by služeb dobrovolných hasičů ve
své obci ani jednou nevyužili. Hasiči vědí, jak
odchytit divoký roj včel někde v parku, nechybí
u odstraňování následků dopravní nehody či
přívalového deště, povodně, zasahují u požáru. Pomáhají nalézt ztracené občany, vyprostit
uvízlá zvířata třeba v rozpadlé kanalizaci. Hasiči jsou zkrátka jednou z mála organizovaných složek v obcích, na které se může každý
starosta spolehnout. Já tedy stoprocentně!

„Hasiče si u nás hýčkáme už od peřinky,“ říká starostka Eva Kubová při pohledu na svého vnoučka Mikuláška. „Jeho rodiče jsou dobrovolní hasiči a také velitel jednotky mladosmoliveckých hasičů už si na něj
dělá zálusk,“ směje se.

Jak fungují a jak je to s financováním?

I přes dotace musíme hodně přispívat

Kromě složek integrovaného záchranného
systému (IZS), tedy profesionálních hasičů, záchranářů a policie, jsou na místo události vyslány také jednotky sborů dobrovolných hasičů, které v dosahu působí. Profesionální jednotky se financují ze státního rozpočtu, jsou to
normální zaměstnanci, kteří pobírají za svou
práci mzdu. Ale dobrovolníci? Ty má na starosti obec, která jednotku zřizuje. Pokud tedy dojde k zásahu na území zřizující obce, veškeré
náklady hradí obec samotná. Nárok na úhradu
nákladů spojených se zásahem má obec jedině v případě výjezdu mimo katastr. Náklady se
však vypočítávají podle tabulek a zdaleka nepokrývají náklady za zásah skutečně vynaložené. Takže výjezd takové jednotky musí obec
doplatit ze svého rozpočtu.

V Mladém Smolivci máme pět sborů. Čtyři jednotky páté kategorie a jednu trojkovou. Jednotky jsou dobře vybavené, mají kvalitní vozový park, v každé obci hasičárnu. Nebylo to zadarmo. Přestože jsme byli úspěšní v získání
velké dotace na auta z IROPu, na zásahy a vybavení také pravidelně čerpáme dotace z Ministerstva vnitra, přívětivý je i Plzeňský kraj, který dobrovolné hasiče každoročně podporuje,
z vlastního rozpočtu musíme značně doplácet.

• S třet zájmů – výzva SMS ČR ke schválení
novely zákona����������������������������� 12.30 – 12.45

Některé obce si jednotku
ani nemohou dovolit

Těšíme se na vaši účast!

Kdy a kde?
V pátek 10. září 2021 na Výstavišti Brno
v sále Morava.
			

Program:

•P
 rezence účastníků
konference���������������������������������������������od 9.00
• Zahájení, úvodní zdravice���������9.30 – 9.45
•P
 ředání účtů u ČS zástupcům obcí
postižených tornádem������������ 9.45 – 10.00

Znám obce, které si zřízení jednotky sboru
dobrovolných hasičů ani dovolit nemohou,
protože jim to rozpočtová situace nedovoluje.

•P
 ředstavení
systému AGIS����������������������������10.00 – 10.30
• Stavební zákon�������������������������� 10.30 – 11.30
•D
 ebata zástupců parlamentních stran
aneb Co čeká obce po parlamentních
volbách 2021?������������������������������11.30 – 12.30

• S tav veřejných rozpočtů – výhled
hospodaření obcí �����������������������12.45 – 13.15
•U
 končení konference,
oběd�����������������������������������������������13.30 – 14.00
Parkování je zajištěno v areálu výstaviště.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte
na své krajské manažery.

Dobrovolní hasiči musí absolvovat pravidelná
školení, levné nejsou ani povinně předepsané
zásahové obleky či ochranné pomůcky. Jak si
to představit v konkrétních číslech? Za jednodenní školení například obdržíme od státu na
jednoho hasiče 400 korun. Když ale proplatíme refundaci mzdy jeho zaměstnavateli a cestovní příkaz, dostáváme se mnohdy až na
3 000 korun. Kromě toho je třeba udržovat vozový park, hradit provoz hasičáren, dokupovat
vybavení. Kde na to má obec vzít, když neuspěje v čerpání dotace a její rozpočet je malý? Vyřeší to tak, že jednotku zruší.

Ale dokážeme se bez
dobrovolných hasičů obejít?
Já jsem přesvědčená, že ne. Měla by o tom být
ale přesvědčená i vláda a představitelé našeho
státu, dobrovolné jednotky podporovat i za zásahy provedené na katastrech obcí, které je zřizují. Zásahy mimo katastr, náklady na proškolení či technické kontroly hasičských vozidel by
pak měly být proplaceny do výše skutečných
nákladů. Vyšší by mohlo být také procento dotace pro dobrovolné hasiče. A proč? Protože
hasiči mají pro obyvatelstvo velký význam.

Když nebudou, mnohokrát se zvýší náklady za
práci profesionálů.
Lidé se na různých místech naší země denně ocitají v situacích, kdy pociťují vůči dobrovolným hasičům vděk za pomoc, záchranu života či majetku. Hasiči jsou však i přes svou
nepostradatelnost nedocenění.
Milí kolegové, přeji vám všem krásný zbytek léta, a ať hasiče nemusíte přivolat nikdy
anebo jen k problému s dobrým koncem.
Eva Kubová
místopředsedkyně SMS ČR v Plzeňském kraji
a starostka obce Mladý Smolivec

Nepostradatelní a nedocenění hasiči
Zatímco profesionální hasiči JPO I už kvalitní zázemí a techniku mají, na nižší jednotky se stále zapo- Téma
míná. Často mají ve špatném stavu nejen své základny, ale také techniku, která bývá zastaralá. Bohužel zatím není vůle státu ani generálního ředitelství HZS ČR s tím něco dělat. Zavírají oči, což může ovlivnit kvalitu
a rychlost zásahu. A to může stát lidské životy. V SMS ČR o problémech různých kategorií JPO víme a snažíme se při zásadních jednáních prosadit, aby se na podporu hasičských záchranných sborů JPO II a III nezapomínalo.

Martin Habáň, starosta Březiny v Jihomoravském kraji:

Nedokážu si představit, jak bychom si bez hasičů poradili
Jednotky sboru dobrovolných hasičů? To jsou konkrétní muži a ženy, stateční a obětaví, ochotní kdyko- Rozhovor
liv, komukoliv a v kteroukoliv denní i noční hodinu pomoci, když je zavolají. Nechybí v obcích, které
v nedávných měsících postihlo ničivé tornádo, nechybí při odklízení následků povodní, přívalových dešťů, u požárů, havárií, popadaných stromů. Nechybí u krizových situací, jejichž jsme mnohdy přímými svědky či jaké s napětím sledujeme v akčních filmech, o nichž čteme nebo slyšíme v médiích. Na nepostradatelnost hasičů se ptáme Martina Habáně,
starosty Březiny v Jihomoravském kraji, který si na pomoc k následujícímu rozhovoru přizval i velitele zdejších hasičů.
Pane starosto, vaše obec věnovala tornádem postiženým obcím celkem 100 tisíc
korun prostřednictvím programu SMS ČR.
Do těchto obcí od vás také vyjela JPO.
Bylo to spontánní rozhodnutí?
Měli jste hned jasno, že musíte pomoct?
Rozhodnutí bylo naprosto spontánní a dle
mého přirozené. Hned, jakmile jsem se o té
katastrofě dozvěděl, napsal jsem všem zastupitelům a navrhl, že darujeme postiženým
obcím 100 tisíc korun. Druhý den ráno se
všichni zastupitelé sešli a můj návrh odsouhlasili. Původně jsme chtěli poslat dar každé
obci skrze vlastní darovací smlouvy, ale pak
přišel výborný nápad SMS ČR, který nezatíží
byrokracií postižené obce. Tuto nabídku jsme
rádi využili.

Kolik hasičů vyjelo a jak dlouho
se v postižené oblasti zdrželi?
Na pomoc vyrazila většina členů naší zásahové
jednotky. Byla sobota, takže obětovali svůj volný
čas, aby mohli pomoci. Vyjeli brzy ráno, vraceli
se až po setmění. Celý den bojovali s tím, co zde
tornádo zanechalo. A že toho bylo opravdu dost!

žít. Sám jsem na vlastní kůži zakusil povodně
na Moravě v roce 1997, takže vím, jaké to je. Po
návratu kluci popisovali zničenou obec, domy,
neštěstí lidí, kteří přišli úplně o všechno. A bylo
na nich zřetelně znát, že to jimi silně otřáslo.
I když to jsou pořádní chlapi!

Jaké „zážitky“ si přivezli?

Pomáhají tam stále nebo se
jednalo o jednorázovou akci?

Už přes den jsem dostal od hasičů zprávy, navíc zásahová jednotka má facebookové stránky, takže na mnoha snímcích zachytila neštěstí tamních obyvatel. Samozřejmě, vidět něco
v televizi či na internetu je úplně jiné než to za-

Jednotka byla v Moravské Nové Vsi třikrát. Po
sobotě pak hned v úterý, kdy probíhalo odklízení sutin. Odváželi je pomocí smykového nakladače a nákladního automobilu. Během práce
byli chlapi z naší jednotky navíc odvoláni k po-

Kdy do obcí vaši hasiči vyjeli
a co bylo jejich úkolem?
Naše zásahová jednotka vyjela do Moravské
Nové Vsi 26. června ráno, kdy už tak nějak bylo
zřejmé, kde je potřeba pomáhat. Nikoho jsem
tím nepověřil, zásahová jednotka se dohodla
a já to mohl jen kvitovat. A co bylo první den
jejich úkolem? Převážně vyřezávali popadané
stromy, střechy a polámané sloupy elektrického vedení okolo domů. Také provizorně zakrývali střechy domů.
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žáru skládky za obcí. Ve večerních hodinách
dostali ještě na starost převoz humanitární pomoci. Po oba dny bylo nasazeno 12 členů, a to
více jak třináct hodin. Naposledy pak část jednotky vyrazila 7. července na pomoc při demolicích do Moravské Nové Vsi, kdy spolupracovala se Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín.

Proč jsou JPO II a III nepostradatelné?
Všechny obecní zásahové jednotky hasičů jsou
nepostradatelné. Tady nejde jen o požáry. Hasiči
dělají spoustu dalších věcí, které jsou potřeba.
Zasahují při povodních, přívalových deštích, odstraňují spadlé stromy atd. V poslední době se
stále více jednotek zaškoluje pro práci s automatizovaným externím defibrilátorem (AED), takže i tímto způsobem mnohdy zachraňují životy.

Můžete uvést nějaký zvlášť významný
příklad i z jiného zásahu vaší jednotky?
Největší zásahovou akcí byly pro naše hasiče
v poslední době povodně po přívalových deštích v roce 2019. V noci přišla bouřka a během
chvíle valila obcí voda, kterou okolní pole neudržela, brala s sebou i bahno. Během chvíle byla zásahová jednotka na místě. Kluci zachraňovali, co se dalo, otevírali kanály, řídili dopravu.
Poté ještě pomáhali za pomoci své techniky
s úklidem. Nedokážu si představit, jak bychom
si poradili, kdybychom jednotku v obci neměli.

Co se podle vás při zásazích hasičů
na jižní Moravě potvrdilo?
Jednoznačně se potvrdila moje poslední věta
z předchozí otázky. Neumím si představit, jak
bychom si bez jednotek poradili. Jde také
o technickou pomoc v obcích. Hasiči mají v našem systému své místo, ale bez dobrovolných
hasičů by systém fungovat nemohl.

Jsou nižší JPO podfinancované?
Velká část obcí se snaží své jednotky dostatečně
zajistit. Je ale pravda, že je to poměrně finančně
náročné. Bez dotací by to bylo de facto skoro nemožné. U nás v Březině, a myslím, že i ve většině
dalších obcí, by bylo asi nereálné bez dotací zrekonstruovat hasičskou zbrojnici či koupit novou
cisternovou automobilovou stříkačku. Stejně tak
je potřeba dokupovat vybavení pro jednotky, jako jsou hadice, obleky a technika.

Co by se mělo změnit a proč?
Nedokážu přesně posoudit objem financování
hasičů v naší republice. Jsem ale přesvědčený, že
bezpečnost občanů by měla být prioritou, a to
i z hlediska financí. Pro většinu menších obcí investice do hasičské techniky představují nemalé peníze. Víme ale, že jednotky udržet musíme.
V neposlední řadě by se měl věnovat čas také výchově budoucích generací hasičských jednotek!

Díky za rozhovor.
Ať se vašim i všem ostatním hasičům daří!
Marie Šuláková

Fotografie pocházejí z archivu hasičů z Březiny,
kteří je pořídili při svém zásahu v Moravské Nové Vsi.
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Miroslav Brda, starosta města Kryry
s postiženou částí Stebno v Ústeckém kraji:

Rozhovor

Média informovala objektivně.
Horší to bylo na sociálních sítích

Nejen obce na jihu Moravy, ale také malou vesničku Stebno na Lounsku příroda v noci z 24. na 25. června zrovna nešetřila. S Miroslavem Brdou, starostou města Kryry, pod něž i zasažená místní část Stebno spadá, se setkáváme
více než měsíc poté, kdy i zde úřadoval silný vítr. Jaké škody tady živel napáchal, jak dostupné jsou pro obec jednotlivé podpory či jakou zkušenost má
starosta s médii, se dozvíte z následujícího rozhovoru.
Pane starosto, popište prosím, jaký je
aktuální rozsah škod na soukromém
a obecním majetku?
V obci Stebno, která je ve správě našeho města,
poškodilo tornádo celkem 76 obytných domů
a rekreačních chalup. Odhadujeme, že škody
na majetku města včetně následné likvidace si
vyžádají minimálně 26 až 28 milionů korun.
Na obytných budovách to bude cca 55 až 60 milionů a na hospodářských staveních pak 45 až
50 milionů. A to dosud nebyly vyčísleny škody na majetku státu (především ve státních lesích) a na zemědělských plodinách.

Kdy se podle vás život místních vrátí do
„starých“ kolejí? Co je ještě nezbytné
pro to udělat?
Odhadujeme, že do původních kolejí by se tu
život mohl vrátit přibližně během následujících tří let. Kromě oprav obytných budov je
z pohledu obce nutné provést revitalizaci zeleně, vyčistit koryto místního potoka, opravit přibližně čtyři kilometry místních komunikací,
provést rekonstrukci veřejného osvětlení apod.

Kdo všechno na místě pomáhá?
Od počátku až do 11. července tu pomáhalo až
1 400 osob z řad dobrovolných hasičů, místních obyvatel, dobrovolníků z celé ČR nebo třeba vězňů z nedalekých Drahonic. Působili zde
i trauma týmy HZS, příslušníci Policie ČR a různá občanská sdružení (SPIRÁLA) či neziskové
organizace.

Je tato pomoc dostatečná?
V současné době je sháňka po řemeslnících,
chybějí především pokrývači, klempíři, tesaři
a další pomocní dělníci. Je nutné říct, že všechna zmíněná řemesla u nás v posledních letech
téměř vymizela, což může být do budoucna
velký problém pro stavebnictví jako takové.

Jakou podporu zajistila
obyvatelům přímo obec?
Posledního června odsouhlasilo zastupitelstvo
města okamžitou finanční pomoc formou daru
pro postižené občany, a to ve výši 20 tisíc korun
na obytný dům, chalupu nebo chatu. Tato pomoc se k občanům dostala velmi rychle, v podstatě okamžitě po schválení a podepsání daro-

Tornádo v obci Stebno poškodilo 76 obytných domů a rekreačních chalup.
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vací smlouvy. Starším občanům jsme nabízeli
také možnost ubytování v pečovatelských domech a domovech důchodců.

A pomoc dalších subjektů?
Státu či organizací?
V obci od počátku pomáhali pracovníci Úřadu
práce ČR. Nejen jejich prostřednictvím, ale také přes MMR ČR byly okamžitě nabídnuty podpůrné programy. Hodně pomohl také Člověk
v tísni a další organizace.

Jak o situaci v obci informovala média?
Dle mého názoru média informovala o aktuální situaci, probíhajících opatřeních a průběhu
odstraňování následků pohromy objektivně.
Horší byla situace na sociálních sítích, kde kolovaly různé dezinformace a pomluvy. Některé
věci šířené jednotlivými občany mezi sebou
byly až na hranici trestního stíhání. Vzhledem
k tomu, že se tyto záležitosti vyhýbaly oficiálním obecním stránkám, rozhodli jsme se na ně
nereagovat.
Rozhovor vedl Marek Komárek,
krajský manažer SMS ČR v Ústeckém kraji

„V současné době je sháňka po řemeslnících, chybějí především pokrývači,
klempíři, tesaři a další pomocní dělníci,“ říká starosta Miroslav Brda.
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Sláva. Dětské skupiny se na jesle nepromění!
Dětské skupiny budou i nadále sloužit dětem starším tří let a nedojde k jejich přeměně na jesle. Ve středu 28. července o tom rozhodli poslanci. Upravený vládní návrh ještě projedná Senát.

Proti transformaci
se neúnavně bojovalo
Sněmovna schválila novelu zákona o dětských
skupinách, která byla na poslední chvíli změněna komplexním pozměňovacím návrhem
skupiny poslanců a poslankyň z vládních i opozičních stran. Původní vládní návrh novely měl
změnit dětské skupiny na jesle a sloučit do
jednoho subjektu jak dětské skupiny, tak mikrojesle. Proti změně se postavili odborníci, poskytovatelé, rodiny i zástupci několika politických stran, kteří neúnavně bojovali a vyjednávali nejen s předkladatelem (MPSV), ale
především s ministryní Janou Maláčovou, jež
byla o transformaci skupin tímto způsobem
hluboce přesvědčena.

105 hlasů ze 110
Návrh zákona se také proto několikrát vrátil ze
třetího čtení do druhého a chvíli to vypadalo,
že se do října nestihne přijmout změna, jež byla ovšem nutná minimálně z pohledu financování. Fakt, že poslanci nakonec pozměňovací
návrh pod písmenem „B“ přijali a novelu v nové podobě odhlasovali 105 hlasy ze 110, byl na
konci července milým překvapením.

Nešlo jen o změnu názvosloví…
Transformace skupin ve svém původním návrhu nepředstavovala pouze změnu názvosloví,
ale také hygienických norem, podmínek jak administrativních, tak provozních a v neposlední
řadě finančních, které nevěstily péči o děti zářnou budoucnost. Ještě v březnu se odhadovala
ztráta míst pro více jak 15 tisíc dětí, které momentálně do dětských skupin dochází. Většina
zřizovatelů si byla totiž jistá, že v roce 2024, kdy
mělo dojít k přechodu na novou formu a pravidla, již pokračovat nebudou a skupinu raději

zavřou. Požadavky na provoz byly velmi přísné
a blížily se nárokům na provoz předškolního
vzdělávání, což by v případě snahy o jejich splnění představovalo enormní náklady na přestavbu současných dětských skupin.

Proč zřizovatelé nechtěli dětské
skupiny transformovat?
Národní plán obnovy sice počítal s téměř sedmi
miliardami určenými na rozvoj péče o děti, nicméně největší část, více než pět miliard, měla
být vymezena na výstavbu oproti žádané přestavbě. Další nároky byly kladeny také na personál a jeho vzdělávání, což by představovalo další výdaje. Pokud si do rovnice výdajů dosadíte
zastropování cen, tedy příjmů, bude vám jasné,
proč zřizovatelé nechtěli dětské skupiny transformovat. Paradoxně by kvůli této vládní novele
došlo k uzavření skupin, které měly vykrýt nedostatek míst v mateřských školách, pomoci
sladit pracovní a osobní život matek na rodičovských dovolených, a především jim pomoci
s plynulejším a rychlejším návratem do práce,
což ocení zejména matky samoživitelky, které
jsou na příjmu existenčně závislé.

Zřizovatelé byli od počátku proti
Legislativní proces, ve kterém se dětské skupiny nacházely, lehce připomínal proces přijetí
stavebního zákona. Zástupci zřizovatelů, tedy
obce a kraje, byli už během mezirezortního
připomínkového řízení proti takto nastavené
transformaci. Jejich připomínky však nebyly
zcela vypořádány a novela zákona byla předložena Poslanecké sněmovně ČR, kde se o ní velmi dlouho a vášnivě jednalo. Vládní novela byla nakonec změněna komplexním pozměňovacím návrhem, který ve své podstatě vracel
zákon do původního stavu, s nutnými úpravami, jež převzal z vládní novely.

Dětské skupiny budou s největší
pravděpodobností zachovány
Takováto legislativní rošáda mohla být úspěšná jen díky dvěma faktorům: politické shodě
a snadné legislativní úpravě, která čítá necelých třicet paragrafů oproti téměř čtyřem stovkám v případě stavebního zákona. Díky tomu,
že se spojili poslanci za hnutí ANO, ČSSD, Piráty, KDU-ČSL a STAN, a také díky podpoře ODS,
budou dětské skupiny s největší pravděpodobností zachovány (v době psaní článku byl návrh teprve odeslán do Senátu).

Šlo především o financování
Zákon o dětských skupinách nepotřeboval rozsáhlou změnu. Šlo především o financování
a vyřešení přechodu z evropských zdrojů na národní. Přijatá změna tuto transformaci vyřešila, zachovala dětské skupiny a přináší jistotu
pro rodiče i poskytovatele, kteří jsou obeznámeni s náklady, jež je čekají. Tedy s částkou,
kterou bude rodina za dítě platit, a zároveň s financemi, které poskytne stát zřizovateli.

Dětské skupiny jako
příklad dobré praxe
Zachování dětských skupin v podobě, v jaké je
známe, pouze s drobnými obměnami, představuje příklad dobré praxe, kdy zákonodárci
vyslechli nejen rodiče a jejich potřeby, ale také
zřizovatele a provozovatele funkční instituce,
jež by měla být zachována, dali prostor obcím
a krajům, a především byli schopni spolupracovat napříč politickým spektrem a rozhodovat se o problému z pohledu nejen politického,
ale i praktického. Kéž by takových legislativních
procesů bylo více.
Jindra Tužilová,
vedoucí legislativní
analytička SMS ČR
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Soutěž o inovativní OBEC 2030 spěje do finále!
Jak starostům co nejlépe přiblížit koncept smart village? Když jsme v SMS ČR začali nad touto otázkou přemýšlet, napadlo nás, že nejjednodušší bude forma příkladů dobré praxe. Nikoliv však příkladů ze zahraničí. Nechtěli jsme představovat úžasnou a soběstačnou obec v rakouských Alpách. Rozhodli jsme se, že inspiraci nalezneme v našich českých
luzích a hájích. Právě proto vznikla soutěž o inovativní OBEC 2030. Ta nyní spěje do finále.

Obec 2030 upozorňuje na chytrá řešení
Cílem soutěže je ukazovat ta správná chytrá řešení, do kterých se ve
svých obcích pouštíte a která pomáhají vaši obec posouvat na cestě do
roku 2030. Za uplynulého půl roku se už do soutěže přihlásily desítky
obcí. Různorodost a široká škála řešení, která tak můžeme propagovat,
nás neustále ohromuje. Protože i zde platí to, co při zápasu proti Kanadě na Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2010 prohlásil Robert Záruba: „To je neuvěřitelné, co Češi dokážou.“

Obecní e-shop nebo levná kořenová čistička?
Moderních, inovativních a chytrých řešení, která lze v českých, moravských a slezských obcích nalézt, je celá řada. Je to třeba obecní e-shop
v Patokryjích, přes který mohou občané zaplatit místní poplatky, ekologická a levná kořenová čistírna odpadních vod v Závadě či elektromobil-

ní Neplachovice, kde se rozhodli, že potřeby obce a pracovní cesty starostky budou řešit „zeleně“. Anebo také rekonstrukce veřejného osvětlení ve Starých Křečanech, která obci uspoří až 70 procent výdajů na
energiích za veřejné osvětlení. A to je pouze střípek ledovce.

Přihlaste se! Čas máte do konce srpna…
Tak co? Chcete se také dostat na seznam inovativních obcí? Ukázat, co se
vám povedlo? Představit nápad, který může inspirovat i ostatní? Pokud
ano, pak neváhejte a svá řešení přihlaste do soutěže. Čas máte už jen do
konce srpna. Vyhrát můžete zajímavé a pro obec užitečné ceny. Soutěž
není nijak zpoplatněná, přihlášení je možné na
webu www.obec2030.cz. Těšíme se, až vaše inovativní a chytré projekty ukážeme světu. A co víc – třeba právě váš projekt bude inspirovat ostatní!
Michal Svoboda, Jakub Iran, OBEC 2030

Pronájmy hrobových míst jsou od letoška bez regulace cen
S účinností od letošního 1. ledna byla výměrem Ministerstva financí č. 01/2021 zrušena u dvou položek regulace cen
v pohřebnictví. Došlo k tomu zejména z důvodu snížení administrativní zátěže obcím v roli provozovatelů pohřebišť
a obřadních síní.
Změny se týkají položek „Pronájem obřadních místností pro smuteční
obřady, není-li upraveno maximálními cenami stanovenými krajem či
obcí“ a „Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, není-li upraveno maximálními cenami stanovenými krajem či obcí.“

Obce mohou upravit ceny nájmu hrobových míst
Obce provozující veřejná pohřebiště tak dostaly do ruky nástroj, jak upravit ceny nájmu hrobových míst v souvislosti s rostoucími náklady a inflací.
Cenová regulace pronájmu obřadních místností, nájmů hrobů a hřbitovních služeb je ale i nadále možná, a to formou maximálních cen, kdy
stanovení výše nájemného je nyní na rozhodnutí územně samosprávných celků. Změna cen podléhá schválení zastupitelstvem.

Co to znamená v praxi?
V praxi to znamená, že obce mohou, ale nemusí
přistoupit ke změně výše nájemného za hrobové
místo. Navýšení cen se bude týkat pouze těch
nájemců hrobových míst, kterým vypršel čas pro
obnovu. 

Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR

Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže Obchůdek 2021+
O dotaci na mzdy prodavaček, nájem, energie, telefon, internet či poplatky za platební terminál mohou žádat obce,
které provozují prodejnu potravin či smíšeného zboží. Dotační titul Obchůdek 2021+ pro ně vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Každému kraji přidělí tři miliony korun. Kraje se mohou o finance hlásit již nyní.
„Maximální dotace z programu Obchůdek 2021+ pro jeden koloniál za jeden
rok bude 100 tisíc korun, rámcový program bude fungovat na principu výzev
pro kraje. První MPO vyhlásilo letos, poslední vyhlásí v roce 2025,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „V praxi to bude znamenat, že se
žadatel o dotaci obrátí na kraj, v němž se malá prodejna nachází, a bude to právě kraj, který finanční podporu poskytne," dodal.

V programu jsou i připomínky SMS ČR
MPO k přípravě zmiňovaného programu přizvalo i zástupce obcí a do
programu zapracovalo také připomínky SMS ČR. „Jedná se o první program, kdy je podpora zaměřena přímo na provozní náklady obchodníků. To určitě významně přispěje k udržení prodejen na venkově,“ doplnil
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starosta obce Vysočina a předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově SMS ČR Tomáš Dubský.

Kraje se mohou o finance hlásit od 4. srpna
O dotaci přidělovanou prostřednictvím krajů
může požádat nejen obec, ale i obchodník, který
v obci prodejnu provozuje, a to za předpokladu,
že se jedná o jediný obchod v obci či místní části.
O finance se mohou kraje hlásit již od 4. srpna.
Podrobnosti naleznete na www.mpo.cz.
Tomáš Dubský, předseda
Pracovní skupiny pro služby na venkově SMS ČR
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahrnuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služby, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o.
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte,
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

Pověřenecké služby – Lenka Matějová
 lenka.matejova@sms-sluzby.cz, 724 595 111
Veřejné zakázky – Eliška Kloučková
 eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, 606 138 822
Dotační servis – Martina Kurzová
martina.kurzova@sms-sluzby.cz, 778 098 224
Strategické plánování – Marek Komárek
 marek.komarek@sms-sluzby.cz, 725 983 171
Autorská práva jednoduše – Jakub Iran

jakub.iran@sms-sluzby.cz, 732 633 384
Audit webových stránek – Michal Hinda
 michal.hinda@sms-sluzby.cz, 734 180 507
Sekretariát – Magdalena Komárková

kancelar@sms-sluzby.cz, 723 644 867

Dobrý pověřenec není policajt, ale chytrá navigace – díl I.
Už tři roky můžete pro obec nebo vámi zřizovanou školu využívat služeb pověřence. Možná se na něj obracíte jen velmi zřídka nebo jste s ním naopak v pravidelném a častém kontaktu. Víte ale přesně, co všechno pověřenec může či nemůže dělat? A je jeho role opravdu jen formální, nebo vám jeho doporučení mohou pomoci předejít negativním důsledkům nejen kontrol, ale i stížností občanů, které musíte řešit? Na první otázku odpovíme v následujícím textu.
A v příštím čísle SMSKY se dozvíte odpovědi i na ty další.

Pověřenec vždy přihlíží
ke specifikům správce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů do českého práva přišel přes Obecné nařízení pro ochranu
osobních údajů (ON, GDPR) v roce 2018. Například v Německu však existoval již o deset let
dříve. Jeho roli v organizaci popisuje čl. 38 a jeho
jednotlivé úkoly pak čl. 39 ON. Patří k nim poskytování informací, poradenství a monitorování souladu s ON a dalšími předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů pro správce (obce, školy) a zpracovatele, včetně zaměstnanců správce.
Svá doporučení má předkládat „s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování
i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež sebou
zpracování nese” (čl. 25 ON). Toto pravidlo požaduje po správci, ale i pověřencích, aby si v rámci svých činností v organizaci stanovili priority
a zaměřili své úsilí především na otázky, které
představují vyšší rizika pro ochranu osobních
údajů. Neznamená to však, že některé oblasti
zpracování osobních údajů budou opomíjené
a přehlížené. Pověřenec dohlíží na veškeré
zpracování osobních údajů, zcela logicky se
však primárně zaměřuje na činnosti s vyšším
rizikem. Např. ztráta osobních složek zaměstnanců bude mít určitě větší dopad do jejich
soukromí než ztráta seznamu mobilních čísel

na zaměstnance. Proto se správcem bude pověřenec podrobněji a častěji řešit spíš agendu
osobních spisů než různé nevýznamné pomocné seznamy. I když ani to neplatí absolutně, typicky v případě, že zdánlivě banální zpracování porušuje ON.

Pověřencova znalost právních
norem a prostředí správce
je klíčová pro řešení problémů
Aby mohl pověřenec plnit dobře svoje úkoly,
nestačí mu jen znalost předpisů o ochraně
osobních údajů. Musí znát také právní úpravu
činnosti správce a jeho prostředí – komunální
právo, školskou legislativu, a dále se v ní vzdělávat. Zároveň se musí velmi dobře seznámit
s praktickými postupy a činnostmi správce. Proto je nutné, aby se pověřenec pravidelně ptal na
způsoby zpracování osobních údajů, na změny
v organizaci, a hlavně na různé nové nakládání
s osobními údaji, které život přináší. V současné
době typicky s rozvojem IT technologií.

S kanónem na komára?
Jedině a pouze s takovouto komplexní znalostí
pak může společně se správcem hledat legitimní cestu řešení nějakého aktuálního problému. Pokud pověřenci tato výbava chybí, zpravidla nastane ohýbání právní úpravy ve prospěch

správce, zavírání očí, a v důsledku toho prudký
růst rizika vzniku situace „až se to provalí”. Anebo naopak, nevybavený pověřenec jenom mává paragrafy, „jde s kanónem na komára”, začne
všechno zakazovat nebo nepřiměřeně komplikovat a brání tak správci v rozumné činnosti.
V každé situaci sice existují mantinely, které
správce ani pověřenec nesmí překročit, nicméně to neznamená, že daný problém má jen dvě
extrémní řešení. Typicky se to týká kamerových
systémů, kdy často stačí třeba jen zmenšit…
Něco tu chybí? Ano, chybí. Celý text ale
snadno najdete na našich webových stránkách na adrese http://www.sms-sluzby.cz/
cs/aktualne. Dozvíte se v něm, jakou roli má
pověřenec na obci hrát.
Přejeme vám
inspirativní čtení!
Lenka Matějová
koordinátorka
služeb pověřenců
Hledáme posily! Zajímala by vás práce pověřence pro ochranu osobních údajů? Jste
na správné adrese. A to není všechno! Hledáme také odborníka na dotace, kterého by
bavilo poskytovat servis našim obcím. Podrobnosti na https://www.sms-sluzby.cz.

Potřebujete dotaci na rybník či malou vodní nádrž?
Na rekonstrukce, opravy a odbahnění či výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (MVN) mohou žádat obce v dotačním programu, který na konci července vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.
Výzva je zaměřena na opatření na drobných vodních tocích a MVN, jejím cílem je podpořit vodní režim krajiny za současného zlepšení technického stavu a navrácení vodohospodářských funkcí rybníků a MVN. O dotaci mohou obce žádat od letošního 2. srpna do 15. října nebo do vyčerpání přidělené alokace, přičemž ve výzvě je k dispozici 400 milionů korun.
S přípravou žádosti z tohoto dotačního titulu vám velmi rádi pomůžeme. Pro konzultaci projektového záměru či zájmu
o administraci se na nás neváhejte obrátit na e-mailu: dotace@sms-sluzby.cz.

Martina Kurzová, koordinátorka dotačního servisu
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Školíme o veřejných zakázkách. Máte také zájem?
Veřejné zakázky byly tématem setkání se starosty, které
se uskutečnilo v pátek 23. července v moravskoslezských
Jakartovicích. Společně jsme si připomněli dělení veřejných zakázek, vyjasnili si možnosti postupu zadání zakázek malého rozsahu a doplnili je o zkušenosti z praxe.
Na nejčastější chyby, kterých se obce jako veřejní zadavatelé dopouštějí
a kterých je možné se snadno vyvarovat, se zaměřil Daniel Procházka,
administrátor veřejných zakázek (nejen) pro Moravskoslezský kraj.
Máte o školení veřejných zakázek zájem i ve vaší obci či kraji? SMS-služby
s.r.o. poskytují kromě kompletní administrace veřejných zakázek a metodické podpory také školení o tématech z oblasti veřejného zadávání. Pro více informací či objednání školení se spojte s Eliškou Kloučkovou na e-mailu eliska.klouckova@sms-sluzby.cz.
Eliška Kloučková,
koordinátorka týmu veřejných zakázek

Proč je výhodné s námi řešit autorská práva?
Vypořádat autorská práva je mnohdy složité, nepřehledné a drahé, zaznívá od starostů. V SMS ČR jsme proto přišli
s řešením, které je elegantní a obcím administraci autorských práv usnadňuje. Již druhým rokem!
Před spuštěním projektu Autorská práva jednoduše museli starostové každou akci s hudební produkcí, kterou v obci pořádali, individuálně předem nahlásit kolektivním správcům a poté zaplatit autorský poplatek. Vyplnit
a dále administrovat každý formulář zvlášť bylo pro starosty časově někdy opravdu náročné.

Zadáte a je hotovo
Společně s kolektivními správci jsme proto
v SMS ČR vymysleli řešení, které celý proces výrazně zlepšuje. Členské obce si v rámci projek-

tu APJ mohou zakoupit balíček předem definovaných licencí, které poté stačí vždy jen
zadat (vyplnit k nim potřebné údaje). A tím je
celá agenda autorských práv vyřešena.

A výhody celého projektu?
Vše je paušální a jednoduché. Jedna platba řeší vše za všechny kolektivní správce autorských
práv, čímž obce značně ušetří (např. již není
třeba počítat ampliony v obci v rámci licence
na místní rozhlas). Licence můžete použít pro
obecní akce či je věnovat místním spolkům

a příspěvkovým organizacím obce. Celá administrace od objednávky až po uplatnění licencí probíhá v jednom systému, vše je přehledné a odehrává se na jednom místě. Autorská práva s námi
zkrátka vyřešíte rychleji, pohodlněji a výrazně levněji.
Jakub Iran
koordinátor projektu
Autorská práva jednoduše,
autorskaprava@sms-sluzby.cz

Audit webových stránek? SMS–služby představují novou službu!
Webové stránky jsou často vstupní branou občanů k informacím o dění v obci, aktualitám z obecního úřadu a dalším.
Jejich tvorba má však určité zásady. Patří k nim povinně zveřejňované informace, prohlášení o přístupnosti, dostatečný barevný kontrast, ovládání z klávesnice…, zkrátka a jednoduše je třeba dodržet pravidla přístupnosti a povinné
náležitosti webových stránek obcí.
SMS-služby s.r.o. pro vás připravily novou službu nazvanou audit webových stránek, která vám pomůže vyřešit veškeré otázky nejen o přístupnosti vašeho webu, ale také povinných obsahových náležitostech. Služba se nabízí ve dvou variantách.
Tou první je samotný audit webových stránek, kdy specialista zkontroluje váš web z pohledu pravidel přístupnosti a povinných obsahových
náležitostí webových stránek obcí. Tuto variantu využijete zejména, potřebujete-li zkontrolovat stávající webové stránky.
Druhá varianta služby je vhodná, máte-li webové stránky ve výstavbě. Tehdy je zde možnost konzultace povinností spojených
s webovými stránkami obcí. V rámci této varianty služby vám expert

představí veškeré povinnosti spojené s webovými stránkami obecních webů.
Věříme, že vám nová služba pomůže doladit
vaše webové stránky tak, abyste na ně mohli být
pyšní. V průběhu uplynulých dvou let jsme již
pomohli se stovkami obecních webů, proto si dovolujeme tvrdit, že vám službu audit webových
stránek dokážeme nabídnout v odpovídající kvalitě. Pro detailní informace navštivte naše webové stránky https://www.sms-sluzby.cz/cs/ nebo
nás kontaktuje na webovky@sms-sluzby.cz.

Michal Hinda
garant projektu
Kontrola přístupnosti
webových stránek

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme
SMS-služby s.r.o. pro vás připravily také aktuální střípky z dotační poradny.
Otázky obcí i odpovědi dotačních specialistů najdete na webových stránkách http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne.
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 8/2021
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Milí čtenáři. V seriálu Co nás pálí postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR témata, která momentálně řeší samosprávy ve svých regionech.

Středočeský kraj

Nerušte nám lokálky,
volají starostové ze Středočeského kraje
Lokálky. To je téma, které ve Středočeském kraji rezonuje hned na několika místech – na krajském úřadě, v obcích i v krajském předsednictvu SMS ČR.

V čem konkrétně spočívá problém?
Záměr Středočeského kraje omezit provoz na vybraných lokálních tratích vešel do povědomí letos na jaře, kdy se na veřejnost ze Správy železnic dostala tabulka nazvaná Traťové úseky s očekávaným útlumem investic,
kde zástupci Středočeského kraje představují tratě, na kterých je plánováno omezení provozu. Jedná se celkem o 13 tratí. Krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký řekl, že prozatím není nic rozhodnuté.
V současné době tak probíhá vyhodnocování předpokládaných přínosů
při omezení provozu na vybraných tratích s celkovými náklady, výhodami a nevýhodami existence lokálek v daných místech.

Co na to starostové středočeských obcí?
Obce ze Středočeského kraje kontaktovali SMS ČR. V návaznosti na toto
rozhodnutí jsem pak jako krajský předseda inicioval šetření mezi obcemi, kterých by se omezení na vybraných tratích mohlo dotknout. Závěry
z šetření mezi dotčenými obcemi budou využity jako podklady pro jednání s radním pro oblast veřejné dopravy Petrem Boreckým.

Co tedy z dotazníkového šetření vyplynulo?
Z dotazníkové šetření vyplynulo, že postoj obcí k rušení spojů na vybraných tratích je značně ambivalentní. Ačkoliv někteří uvedli, že omezení
na trati by pro ně ztrátou nebylo, nadpoloviční většina obcí považuje
možné omezení provozu na trati za značné omezení dopravní obslužnosti v obci. Drtivá většina obcí v posledních několika letech investovala
nemalé finanční prostředky do zajištění obslužnosti daných lokálních
tratí, vybudovaly například chodníky, osvětlení, rekonstruovaly zastávky či zajistily jejich údržbu. Velký zájem na udržení provozu daných lokálních tratí ze strany obcí ukazuje i fakt, že by většina obcí byla ochotna na provoz na trati finančně přispívat.

Co by případné omezení provozu na
vybraných tratích pro obce znamenalo?
Bylo by ve většině případů velkým zásahem do dopravní obslužnosti obcí. Občané nejčastěji využívají tyto spoje na
cestách do škol, zaměstnaní a k lékaři.
Navrhovaná řešení bohužel nejsou často pro municipality dostačující, omezení na vybraných tratích bez náhrady by
pak v krajních případech mělo za následek i naprostou absenci dopravní dostupnosti některých obcí.
Petr Halada
starosta obce Kamýk nad Vltavou
a krajský předseda SMS ČR Středočeského kraje
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Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

V krajské soutěži o nejlepší projekt z POV
zabodovala Svatá Máří na Prachaticku

Koncept „Chytrý region“ chce
zvýšit kvalitu služeb v kraji

Obec Svatá Maří na Prachaticku získala první místo v nově vyhlášeném klání Pět let s programem obnovy venkova Jihočeského kraje,
který nahradil soutěž Vesnice roku. Prvenství a hlavní finanční výhru
ve výši 150 tisíc korun obec obdržela za místo pasivního odpočinku,
jež vybudovala na návsi na místě bývalého hostince.

Koncept Chytrý region chce zvýšit kvalitu veřejných služeb v Jihomoravském kraji. Jeho smyslem je propojit záměry krajských i obecních
samospráv v oblasti Smart Regionu s iniciativami vysokých škol, ale
i podniků a neziskového sektoru. Jde o řešení problémů a výzev v kontextu, propojeně a formou spolupráce různých sektorů. Mezi stěžejní
oblasti spolupráce patří životní prostředí a energetika, digitalizace sociálních a zdravotních služeb, mobilita a modernizace procesů a služeb veřejné správy.
Podporou chytrých řešení, kterým fandí i SMS ČR, se Jihomoravský
kraj rozhodl už před lety následovat nejen jiné kraje, ale obecně principy regionů západní Evropy. Pro informování i konkrétní pomoc obcím
byl spuštěn program SMART JMK, který na jedné straně vysvětluje potenciály chytrých řešení a na straně druhé se je snaží iniciovat a realizovat. Tvorba jižní Moravy jako chytrého regionu je založena na jednotlivých projektech obcí všech velikostí.
Blanka Březinová

Bodoval i městys Stádlec na Táborsku s památníkem obětem holocaustu a Žďár na Písecku, který v Nové Vsi opravil budovu hasičské zbrojnice. Do soutěže se přihlásilo celkem 57 obcí do 2 000 obyvatel, které v letech 2016 – 2020 získaly podporu z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Hodnotící komise, ve které zasedala i krajská manažerka SMS ČR Milada Vopálková, to prý vůbec neměla jednoduché. „Hodnotili jsme celkem
155 projektů. Každý měl nejen svou váhu, ale také přidanou hodnotu, která spočívá v zapojení občanů a jejich dobrovolné práci. Z malých peněz tak vznikla velká
a prospěšná díla,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Hroch. „Jako starosta si
umím představit, kolik úsilí a práce stojí za každou stavbou nebo rekonstrukcí.
Chci před všemi starosty smeknout a poděkovat jim za péči, kterou své obci, a tedy i našemu jihočeskému venkovu věnují,“ dodal.
Milada Vopálková

Zlínský kraj

Krajské předsednictvo se s novými členy
sešlo v Nedachlebicích
V pohodové atmosféře se uskutečnilo setkání krajského předsednictva SMS ČR ve Zlínském kraji, které se rozšířilo o tři nové členy. Jednání se konalo 15. července v domovské obci jednoho z nováčků – v Nedachlebicích, kde starostuje prvním obdobím Josef Jandouš. Dalšími
novými členy jsou Ladislava Hradilíková z Vítonic a Stanislav Petřík
z Horní Lidče.
Tématem setkání byly lokální dopady schválení nového stavebního zákona, které budou v regionech nemalé. Krajská manažerka Iva Šimoníková přítomným členům předsednictva představila také pracovní skupiny SMS ČR, projekt Obec 2030 a model finanční pomoci Obec obci pro
samosprávy poškozené tornádem na jižní Moravě.

Zlínský a Olomoucký sněm se koná 7. září
Řeč se stočila také na problematiku provádění pozemkových úprav, a to
jak těch komplexních, tak i částečných. Z diskuse vyvstalo, že jde o složitou otázku, která by mohla zajímat více starostů v kraji. Proto manažerka Šimoníková navrhla zařadit tento bod na chystaný sněm Zlínského
a Olomouckého kraje, jenž se pod záštitou SZIFu uskuteční 7. září. šim

Zlínské krajské předsednictvo v Nedachlebicích – zleva Josef Jandouš, Stanislav Petřík, Eliška Olšáková, Oldřich Vávra, Tomáš Chmela, Ladislava Hradilíková
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 8/2021
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Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Lutín nečekal na pomoc „shůry“,
ale nakonec se mu jí dostalo

Moravskoslezský manažer
pozval starosty do přírody

Nečekanou, ale velmi příjemnou finanční injekci dostal v letošním
roce rozpočet obce Lutín. Z evropských fondů mu přes výzvu „Cyklodoprava II“ přistálo na účtu 10,4 milionu korun. Šlo o dotaci na cyklostezku do Třebčína. Obec projekt uhradila ze svého, ale pandemie
napomohla tomu, aby jí pak tři čtvrtiny nákladů zpětně proplatila
Evropská unie.

Pracovní náplní krajských manažerů jsou návštěvy členských i nečlenských obcí. Letní slunečné dny přímo lákají hodit papírování za hlavu,
vyrazit za starosty a jednat s nimi nikoliv v kancelářích, ale pozvat je do
přírody. Přesně tak to udělal i moravskoslezský manažer Michal Dresler.

Žádostí o dotaci na cyklostezku z Lutína do Třebčína v délce 1,4 kilometru vypsala obec hned několik. Ani jedné z nich však nebylo vyhověno. „Peníze na nás nezbyly ani ve Státním fondu dopravní infrastruktury,
ani v IROPu. Ve výzvě CYKLODOPRAVA II jsme se ocitli na seznamu náhradních projektů s naprosto zanedbatelnou vyhlídkou možnosti financování,“
uvedl starosta Lutína Jakub Chrást. Vzhledem k tomu, že místní obyvatelé na cyklostezku už pětadvacet let čekali, rozhodla se obec nespoléhat na pomoc „shora“ a zaplatila projekt ze svého. Přišlo ji to na
14 milionů korun.
V září roku 2019 byla cyklostezka kompletně dokončena a předána
do užívání široké veřejnosti. Přesně za rok rozhodla vláda o přidělení
mimořádných finančních prostředků z fondů EU na snížení následků
pandemie do výzvy CYKLODOPRAVA II. Náhle bylo z čeho pokrýt všechny náhradní projekty. „Začal kolotoč náročného papírování, které skončilo letos na jaře vyplacením dotace 10,4 milionu korun,“ konstatoval potěšeně
starosta Chrást s tím, že tato částka pokryla obci 75 procent vynaložených nákladů.
Třebčín však není jediná obec, kam se cyklisté z Lutína dostanou pohodlně a bezpečně po cyklostezce. Další taková, v délce 1,6 kilometru,
vede do Slatinic a brzy bude následovat obdobné propojení s Luběnicemi a následně i Hněvotínem. „Naším cílem je, aby byly i tyto dvě cyklostezky do tří let hotovy, pokud nám to finanční situace dovolí,“ uzavřel starosta Lutína.
Kateřina Kapková

Na začátku června zamířil manažer do Bukovce, nejvýchodněji položené
obce naší země, která se stala členem SMS ČR teprve nedávno. „Paní starostka Czepczorová mě představila všem zaměstnancům, čehož si velmi vážím,
protože jsou to obvykle právě oni, kteří od nás dostávají informace a kterým v jejich práci pomáháme. Později jsme se odebrali do ven a užívali si krásného počasí,“ prozradil manažer s tím, že předmětem netradiční schůzky zakončené v místní kavárně byla také zářijová událost o odpadech, kterou pořádá krajské SMS ČR společně se Sdružením obcí Jablunkovska, jehož je
starostka Monika Czepczorová předsedkyní.

Seminář o odpadech na Jablunkovsku

Výjezdní zasedání na západě kraje
Na jinou kulturně pracovní událost se mohou těšit starostové ze západu
kraje. Na schůzce v Karlově Studánce bylo dojednáno zářijové výjezdní jednání krajského předsednictva. „Se starosty ze západu kraje bychom rádi řešili
jejich specifické problémy,“ přiblížila krajská předsedkyně sdružení Regína
Vřeská s tím, že součástí akce bude i doprovodný kulturní program.

Se starostkou Karlovy Studánky na Rolandův kámen
Se starostkou Karlovy Studánky Radkou Chudovou vystoupal manažer
Michal Dresler na vyhlídku Rolandův kámen, odkud podle jedné z pověstí házel čert kamenem na kostelík v Karlově Studánce. „Během procházky
jsme probrali veškeré benefity, které může členská obec SMS ČR využívat,“ přiblížil manažer a dodal, že třešničkou na dortu byla vyjížďka do okolí lázeňské obce na elektrokolech, která v obci turistům pronajímají.
MD

Starosta Jakub Chrást na cyklostezce z Lutína do Třebčína
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Královéhradecký kraj

Kraj Vysočina

Přípravy krajského setkání jsou
v plném proudu! Už známe termín

Co Kraji Vysočina přinese aktualizovaná
Politika územního rozvoje ČR?

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji už má pevně daný termín.
Uskuteční se v pátek 24. září v sídle krajského úřadu v Hradci Králové.
Zapište si to do diářů!

Vysokorychlostní trať, těžba uranu jižně od Přibyslavi i hlubinná úložiště jsou pasáže důležité pro Kraj Vysočina, jejichž zveřejnění se
předpokládá na přelomu letošního srpna a září po schválení Politiky
územního rozvoje (PÚR) ČR ve Sbírce zákonů v souladu s § 31 odst. 4
stavebního zákona.

Pro starosty a starostky chystá krajské sdružení nabitý program sestavený z aktuálních témat. Chybět nebude odpadová problematika či informace o novém programovacím období. O dalších podrobnostech se
včas dozvíte z pozvánky, kterou obdržíte e-mailem zhruba měsíc před
konáním akce. 
Gabriela Dvořáková

Liberecký kraj

V boji s kůrovcem má pomoci
nová koordinační skupina
Kůrovcová kalamita v Libereckém kraji je v současné době nejvážnější
v západní části Lužických hor na Novoborsku. Přestože kraj až na výjimky není vlastníkem ani hospodářem lesů v Lužických horách, schválili
radní založení koordinační skupiny, která se má problematice věnovat
po odborné stránce a prosazovat zájmy dotčených samospráv.
Skupina složená z odborníků, ale i vlastníků lesů a zástupců samospráv bude mít spíše poradní nebo koordinační význam. „Jejím úkolem bude například informovat místní obyvatele o chystané těžbě. Kromě kůrovce bude řešit také
stav a kvalitu tamních vozovek a pozemků, které jsou těžbou poničené,“ uvedl člen
rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.
Zdroj: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-je-na-kurovce-pripraven
-na-boj-proti-nemu-zaklada-koordinacni-skupinu-n1097201.htm
Petra Černá

Dokument, který v polovině července schválila vláda, aktualizuje
Politiku územního rozvoje ČR. V Kraji Vysočina stanovuje mimo jiné potřebu vymezit koridor vysokorychlostní železniční dopravy
v úseku Praha – Brno. Jde o propojení největších měst ČR páteřní
vysokorychlostní železniční dopravou, jež je součástí transevropské
dopravní sítě (TEN-T) a stanoví napojení Jihlavy, které má i souhlasné stanovisko rady Kraje Vysočina. V konvenční železniční dopravě
uvádí trať Děčín – Ústí nad Labem-Střekov – Lysá nad Labem – Kolín
– Havlíčkův Brod.
V úkolech pro územní plánování došlo ke změně, kdy je nově úkolem Kraje Vysočina vymezit plochu a stanovit územní podmínky průzkumu, ochrany a případného využití území pro dobývání těžby uranu v oblasti jižně od Přibyslavi. Tuto oblast připomínkovala obec
Brzkov a Ministerstvo průmyslu a obchodu zde má ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí navrhnout podmínky a zpracovat odborný podklad pro vymezení lokality pro průzkum a vyhledání ložiska
uranu. V případě schválení rozšíření výhradního ložiska uranu se mají
do roku 2022 v této oblasti stanovit podmínky pro jeho ochranu a případné využití území ložiska.
V oblasti ukládání a skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva je stanoveno provést výběr finální a záložní lokality se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí a krajů a za jejich účasti. Kraj Vysočina se stal partnerem obcí z lokalit Hrádek a Horka, s nimiž se bude podílet na koordinaci k vypořádání důvodných rizik
s případným umístěním úložiště. Termín splnění tohoto úkolu byl v návaznosti na připomínky SMS ČR posunut z roku 2025 na rok 2030.
Marcela Syrová

Kůrovec? Pomoci mohou dotace
i nové zařízení na jeho likvidaci
Vývoj kůrovcové kalamity není letos prozatím tak extrémní jako
v předchozích letech a lze očekávat její zpomalení. Počasí ovlivnit nelze, ale přístup vlastníků ke zpracování napadených stromů ano. Motivací může být i nárůst cen, za které jsou jednotlivé sortimenty dříví
obchodovány.

Kraj převádí bezúplatně pozemky
na města a obce

Od ledna převedl kraj na deset obcí a 19 měst v Libereckém kraji pozemky v účetní hodnotě více než 1,3 milionu korun. Peníze sice za tyto pozemky kraj nedostane, obce a města v kraji však mohou ušetřené finanční prostředky za nákup pozemků investovat do svého dalšího rozvoje, což je i prioritou Libereckého kraje. Největší plochu pozemků
Liberecký kraj v současné době převádí na město Mimoň.

Ministerstvo zemědělství připravuje obnovení možnosti podání žádosti na zalesnění zemědělské půdy v roce 2020 a dotační program
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity i v roce 2021, respektive za
těžbu uskutečněnou v roce 2020. Jedná se o třetí fázi dočasného dotačního programu reagujícího na víceletý propad tržních cen kůrovcového dříví.
Inspirací může být i inovativní zařízení, které umožňuje ošetřit insekticidem kmen zdravého stojícího stromu od jeho paty až po silnější větve
v koruně. „Nedávno patentované zařízení umožňuje vlastníkům lesa tlumit
kůrovcovou kalamitu a snižovat škody na okolních porostech. Použitím feromonového odparníku je zároveň možné soustředit brouka do předem zvolených
míst, a tím zefektivnit vlastní práci,“ hodnotí metodu náměstek hejtmana
pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.

Zdroj: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-prevadi-bezuplatne-pozemky-na-mesta-a-obce-ty-na-nich-buduji-chodniky-a-cyklostezky
-n1097839.htm
Petra Černá

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/vlastnikum-lesa-pomaha-proti-kurovci-dalsi-pomocnik/d-4108460/p1=113809
Marcela Syrová

Více než 26 tisíc metrů čtverečních pozemků na města a skoro sedm tisíc metrů čtverečních pozemků na obce bezúplatně převedl během
prvního letošního pololetí Liberecký kraj. Obce a města na nich vybudují chodníky a cyklostezky podél silnic. Kraj tak podporuje zvýšení
bezpečnosti občanů a rozvoj obcí.
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Pardubický kraj

Plzeňský a Karlovarský kraj

Lhoťáci se letos potkali
v Suché Lhotě na Svitavsku

Zveme vás na semináře
o veřejných zakázkách a dotacích

První červencový víkend se již 41 let scházejí zástupci českých Lhot a slovenských Lehot. Vzhledem ke covidové pandemii se letošní sraz uskutečnil sice v menším počtu, než bývá zvykem, ale přesto. Lhoťáci se setkali v malé vesničce Suchá Lhota na Svitavsku nedaleko Litomyšle.
Krásná tradice se tak nepřerušila.
I když má Suchá Lhota v současné době pouhých 87 obyvatel a 47 čísel
popisných, žije zde řada aktivních občanů, jimž nechybí nadšení pro každou akci, která se v obci koná. Největší podíl na tom má sbor dobrovolných hasičů v čele se starostou SDH Petrem Bělohlávkem a jeho rodinou.
Do Suché Lhoty dorazilo celkem 200 Lhoťáků a Lehoťáků z 26 českých Lhot a čtyř Lehot. Děkujeme všem za organizaci, přípravu a hlavně
za účast. Doufáme, že se příští rok setkáme v Mníchově Lehotě, která se
nachází v okrese Trenčín na Slovensku.
Za obec Suchá Lhota
Matěj Doležal, místostarosta

Veřejné zakázky a svět dotací budou hlavními tématy seminářů, které
pořádají ve čtvrtek 2. a v pátek 3. září společně SMS ČR a SMS-služby s.r.o.
Zájemci z řad přátel samospráv mají možnost vybrat si nejen ze dvou
různých termínů, ale i míst, kterými jsou krásná zámecká prostředí. Obě
události jsou díky své poloze a dostupnosti otevřené také starostům ze
sousedních krajů (Karlovarského a Jihočeského). Přijměte tímto tedy naše pozvání ke společné kávě na zámku.

Kdy a kde se semináře uskuteční?
Ve čtvrtek 2. září se potkáme na zámku v Hrádku u Sušice, následující
den v pátek 3. září na zámku ve Svojšíně. Začátek je vždy od 9 hodin
a předpokládaný konec ve 12.

Jak se můžete přihlásit?
Přihlásit se můžete elektronicky skrze tento odkaz ZDE. Nebo kontaktujte krajského manažera SMS ČR Romana Svobodu (svoboda@smscr.cz;
tel.: 722 796 533).


Roman Svoboda
Rubriku připravují krajští manažeři SMS ČR

Povolání starosty zahrnuje mnohé profese.
Někdy jsem i kastelánem, říká starosta Petr Schejbal
Městečko Hrochův Týnec se zhruba dvěma tisíci obyvateli najdeme nedaleko Chrudimi. Do své správy získalo před
11 lety zámek i se zámeckou zahradou. Po rekonstrukci a rozsáhlých úpravách se v červnu zámek poprvé otevřel i pro
veřejnost. Co všechno se v areálu změnilo a co to pro malé město znamená spravovat historickou památku? Ptáme se
starosty Petra Schejbala.
Zámek získalo město do svého majetku
v roce 2010. Jak k tomu došlo a kolik to
stálo?

Příklad dobré praxe

Od roku 1959 zde byl dětský domov se školou
a středisko výchovné péče. V roce 2010 se provoz přestěhoval do nové budovy v Chrudimi
a zámku Přestavlky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zámek následně bezplatně
převedlo do majetku města Hrochův Týnec,
protože tomu tak bylo i historicky.

V jakém stavu jste zámek přebírali?
Zámek s parkem byl určen k rekonstrukci. Ta se
plánovala už v době, kdy zde sídlil dětský domov. Interiér byl původní a vlhký a park v neudržovaném stavu.
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Když se stal zámek majetkem města,
co pro vás bylo nejtěžší?
Najít jeho smysluplné využití. Což si myslím,
že se nedávným přestěhováním knihovny do
zámku podařilo.

Bylo těžké najít lidi,
co by s vámi spolupracovali?
Kompletní dokumentace probíhala pod dohledem odboru památkové péče Chrudim. Přístup zaměstnankyň byl velice vstřícný, za což
jsem jim vděčný.

Já vždy říkám, že povolání starosty
v sobě zahrnuje mnohé profese. Od technického správce po právníka. Vy jste si
tedy přibral i profesi kastelána…
Je pravda, že za ty roky, co tu jsem, se člověk
o zahradě a zámku naučí ledacos. Takže se dá
říct, že ano, částečně jsem i kastelán. (smích)

Co zde mohou návštěvníci zažít?
Máme tady knihovnu, disc golf a letní kino. Také se zde na různých místech (uvnitř i venku)
konají svatební obřady. Uskutečnil se tady
i turnaj v pétanque. Nabízíme náš areál v rámci republiky na uspořádání různých soutěží
v tomto sportu.

Našli si lidé zalíbení v disc golfu? Tento
sport přece jen ještě všichni neznají…
Do čeho jste se pustili nejdříve?
Po převedení jsme museli odstranit části západního oplocení, které bylo v havarijním stavu. Následně jsme obnovili sad (tzv. štěpnici)
se zanedbanými ovocnými dřevinami a ostružiním. V sadu jsme provedli terénní úpravy.
Rovněž jsme odstranili tři chatky u zámku, které sloužily v létě k přespávání chovanců, stejně
tak i skleník a různá tělocvičná zařízení. Bylo
také třeba zlikvidovat velkou hromadu shrabaného listí, které se po celá desetiletí ukládalo na jedno místo.

Co následovalo?
Postupně jsme pracovali i na pomocných provozech a začali budovat cesty. Obnovili jsme hřiště, které dostalo vydlážděnou část. Rekonstrukcí prošlo i veřejné osvětlení v parku a letní kino,
podél cest jsme zavedli nové rozvody elektřiny.
V přírodně krajinářské části jsme vykáceli
náletové křoviny, které tam vyrostly až do výš-

ky tří metrů. Lidé se tam báli chodit. Začala revitalizace a rozhodovalo se o osudu jednotlivých stromů – zda hrozí nebezpečí jejich pádu.
Většinu těchto úprav jsme financovali z městského rozpočtu.

Podařilo se vám získat dotace?
První dotaci jsme získali na vybudování hřiště.
Ta činila zhruba 326 tisíc korun. Druhá, ve výši
asi 2,4 miliony, byla na obnovu štěpnice a regeneraci zeleně. Následovalo několik dotací
od Pardubického kraje, v souhrnu se jednalo
o 390 tisíc. Největší dotaci na zámeckou zahradu jsme získali v roce 2020, jednalo se o 3,5 milionu korun. Po několika desetiletích tak konečně došlo na důkladnou arboristickou údržbu
stávajících dřevin, vysazení živého plotu a několika desítek nových stromů. Největší dotaci,
kterou nám poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj, jsme obdrželi na rekonstrukci zámku.
Ta činila 9 995 000 korun.

Ano, skoro každý den vidím, že si sem někdo přijde zahrát. Místní děti si půjčují disky v naší
knihovně. Na městském úřadě si lze disky i zakoupit. Máme pouze základní disky, ale existuje
jich celá řada. Je to jako v klasickém golfu, kde
má člověk spousty různých holí. Na disc golfu se
mi líbí, že je to zábava pro celou rodinu.

Jaké máte se zámkem plány
do budoucna?
To záleží na příštím zastupitelstvu. To současné
přijalo v rámci usnesení náměty na další využití.
Je to např. vybudování výstavních prostor, pořádání svateb, zřízení muzea a přestěhování městského úřadu a základní umělecké školy (což by
navazovalo na přestěhování knihovny).

Je něco, co vás při rekonstrukci zámku
či parku opravdu překvapilo? Nějaká
perlička na závěr?
Objevili jsme například základy původních
zdí, původní pece nebo různé niky (výklenky),
o kterých se dříve ani nevědělo.

Pane starosto, děkuji vám za rozhovor
a přeji hodně návštěvníků zámku
a zahrady.
Rozhovor vedla Kristýna Vodrážková,
manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji
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