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Úvod
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
kouzelný čas Vánoc se nezadržitelně blíží a držíte v rukou poslední letošní vydání
krajského zpravodaje. Čekají nás nejkrásnější svátky v roce i přelom roku, který
tradičně vybízí k bilancování období uplynulého i smělým předsevzetím do roku
budoucího.
Dovolte, abych Vám předně jménem SMS ČR poblahopřál ke zvolení. Jednotlivci v
lidských dějinách nikdy nic nedokázali, tím správným receptem na úspěch vždy byla, je a bude týmová
práce a jedině spoluprací tak můžeme účinně čelit tématům a náročným výzvám, kterým naše obce a
města čelí.
K těm aktuálním na krajské úrovni patří budoucnost odpadového hospodářství. Nově založená akciová
společnost Odpady Olomouckého kraje rozhodně nenaplňuje původní sliby o rovnosti a vzajemné
solidaritě mezi obcemi a městy. Vážně hrozí, že nám, venkovským obcím, budou velká města diktovat
ceny i způsob, jak nakládat s odpady. Zároveň pak občané z nejchudších periférií kraje budou paradoxně
platit nejvíce peněz za odpady. Tomu je třeba zabránit a velmi Vás tímto prosím, abyste podpořili
deklaraci, kterou jsme Vám před několika dny rozesílali. Pokud se spojíme a budeme křičet, stále
dokážeme pootočit budoucnost odpadového hospodářství ve prospěch našich obcí a, zejména, našich
občanů!
„Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost“, pravil Albert Einstein, a „vše, co si
dokážete představit, je skutečné“, prohlásil Pablo Picasso. Věřím, že představu o krásném, a moderním
venkovu, kde to žije, máme my všichni. Moc se těším na společné naplňování této krásné vize v
následujících čtyřech letech!
Dovolte, abych Vám jménem Sdružení místních samospráv ČR poděkoval za letošní spolupráci, popřál
krásné Vánoce plné pohody, dobré nálady a odpočinku v kruhu Vaší rodiny i přátel a do nového roku
hodně zdraví, štěstí, úspěchů! Ať vše, co si dokážete představit, se stane skutečným!

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.,
místopředseda SMS ČR a starosta obce Dolní Studénky
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Informace z kraje
Kraj připravuje plán rozvoje sociálních služeb
Olomoucký kraj začal s přípravou střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na roky 2021 až 2023. Ve čtvrtek 29.
listopadu o tom hejtmanství jednalo se zástupci obcí s
rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
„Spolupráce s obcemi je pro nás velmi důležitá. Právě jejich
zástupci totiž nejlépe znají potřeby místních obyvatel. Proto
pro nás mají řadu přínosných informací, díky nimž můžeme síť
sociálních služeb v kraji nastavit tak, jak lidé potřebují,“ řekl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Více v článku.

Pochlubte se zajímavým webem
Hledáte důvod, proč byste se právě vy měli přihlásit do dalšího ročníku
soutěže Zlatý erb, která hodnotí nejlepší webové stránky měst a obcí? Třeba
proto, že na účastníky čeká kromě šance na prestižní ocenění také příležitost
získat cenné rady a zkušenosti od dalších soutěžících. „Dalším motivem k
přihlášce do Zlatého erbu může být to, že inspirujete ostatní. Spousta měst a
vesnic má například užitečné internetové služby, které lidem usnadňují
komunikaci s úřadem, ale jinde o nich neví. Prezentace v soutěži to může
změnit,“ vysvětluje hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Zájemci
mohou soutěžit ve třech kategoriích. Porota bude hodnotit nejlepší webové stránky zvlášť pro města a
vesnice, dále úroveň elektronických služeb a Smart city. Na celostátní úrovni se pak soupeří i o cenu
ministryně pro místní rozvoj za nejlépe zpracovanou turistickou prezentaci. Organizátoři krajského kola
Zlatého erbu přijímají přihlášky do 18. ledna 2019. Výsledky regionálních kol oznámí pořadatelé nejpozději
v březnu, celostátní finále proběhne 1. dubna v Hradci Králové. Více.

Z jednání krajského zastupitelstva, rady kraje
Rada Olomouckého kraje se v uplynulém měsíci sešla dvakrát, přehled usnesení z těchto jednání naleznete
zde. Krajské zastupitelstvo se sejde 17. prosince. Podklady a program jednání budou zveřejněny 6. 12. 2018.

Další informace a aktuality nalezete na webu Olomouckého kraje.

Zlepšíme se, říkají před zimou soukromí silničáři
Větší sněžení a důležitý tah zůstal řadu hodin neprůjezdný. Tak se na
počátku loňské zimy uvedly soukromé firmy, které se premiérově
staraly o zimní údržbu silnic prvních tříd. Na prahu letošní sezony říkají:
poučily jsme se a situace bude mnohem lepší. Sdružení firem AVE,
Eurovia CS a SOÚS zvítězilo ve výběrovém řízení vypsaném státem. Bylo
o pět procent levnější, než Správa a údržba silnic Olomouckého kraje,
která „jedničky“ udržovala do té doby. Nováčci se uplynulou sezonu v
regionu potýkali s problémy. Za jeden z nich padla ze strany Ředitelství
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silnic a dálnic (ŘSD) sankce deset tisíc korun. „Konkrétně za to, že včas nebyla zprůjezdněna silnice I/60 z
Lipové-lázně na Žulovou,“ zmínil ředitel olomoucké krajské správy ŘSD Martin Smolka případ, v němž se
podařilo prokázat porušení smlouvy. V úseku uvízl kamion, na místě zasahovala i policie. Zástupci firem nyní
ujišťují, že se letos situace změní k lepšímu. „Techniky máme přesně podle smlouvy s ŘSD, tento kraj jsme
si posílili. Přenastavili jsme si systém, zlepšili jsme okruhy. Mohu slíbit, že co se stalo loni, letos nenastane,“
sdělil Mario Cartelli z firmy SOÚS Velké Albrechtice, která provádí zimní údržbu hlavních tahů na Šumpersku
a Jesenicku. Více

Informace a služby SMS ČR
Jednali jsme se SŽDC o problematice vlastnictví nadjezdů
V úterý 13. listopadu se naši kolegové, místopředseda SMS ČR
Radim Sršeň a právnička Darina Danielová, sešli se zástupci
SŽDC. Za SŽDC se jednání účastnila mimo jiné náměstkyně
generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcela
Pernicová. Předmětem schůzky byla především problematika
vlastnictví nadjezdů nad železniční tratí. SMS ČR nemůže v
žádném případě souhlasit s tím, že by nadjezdy měly být ve
vlastnictví obcí. „Pro obce by jejich oprava nebo případná
demolice mohla být z finančního hlediska likvidační. Výsledkem
schůzky je, že se tento problém bude koncepčně řešit na společném jednání Ministerstva dopravy, SŽDC a
ŘSD, kde se bude hledat systémové řešení,“ řekla po schůzce Darina Danielová. Celý článek na webu.

Protikorupční opatření nebo zásahy do práva na samosprávu?
SMS ČR uplatnilo připomínky k vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až
2022 a k návrhu zákona o lobbování s obavou o možné zásahy do ústavně
garantovaného práva na samosprávu. Rada vlády pro koordinaci boje s
korupcí projednala na svém devatenáctém jednání dne 8. října 2018 Vládní
koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Tato koncepce stanoví základní
vymezení vládní protikorupční politiky, na které bude navazovat přijetí
konkrétních protikorupčních opatření. Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: Výkonná a nezávislá
exekutiva, Transparentnost a otevřený přístup k informacím, Hospodárné nakládání s majetkem státu a
Rozvoj občanské společnosti. Jako rizikové oblasti byly mj. identifikovány korupce ve zdravotnictví, ve
stavebním a územním řízení, v oblasti dotací a v rámci hospodaření s majetkem státu. Materiál byl
předložen do meziresortního připomínkového řízení, které skončilo dne 6. září 2018. V současné době stále
probíhá vypořádání uplatněných připomínek. Rovněž SMS ČR uplatnilo své připomínky. Více zde.

Přijměte pozvání na akce pro Vás
7. 12.
17. 12.

Webinář - Povinnosti obce v oblasti školství a pohřebnictví (JUDr. Jakub Blažek), více
Zasedání krajského zastupitelstva

Další informace
AGIS – analitický geoinformační systém, více
Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu, více
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Výhody a benefity členství v SMS ČR
Informační zpravodaj SMS ČR
Hlídač termínů starosty
Odborné články k tématům týkající se veřejné správy
Rukověť starosty
Vzorové dokumenty ke stažení
Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy
Právní poradnu
Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních a evropských zdrojů
Služba noclehu v centru Prahy v sídle regionální kanceláře, Národní 41, Praha 1. Členové SMS ČR mohou
zdarma využít této služby. V případě zájmu kontaktujte Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103

Kontakty
Tomáš Chmela

Tomáš Šulák

ředitel SMS ČR
724 776 797
tajemnik@smscr.cz

krajský předseda
775 949 142
tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Tomáš Pavelka

Jaroslav Nimrichtr

krajský manažer
739 244 974
pavelka@smscr.cz

2. místopředseda
724 183 457
starosta@ou-postrelmov.cz

Jan Konečný

Miroslava Zavadilová

člen předsednictva
725 132 704
starosta@pisecna.cz

členka předsednictva
606 853 435
starosta@majetin.cz
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