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Ubytování uprchlíkům z Ukrajiny
nabídla už celá řada občanů a obcí na
území naší země. Nyní chtějí starostové pomoci těmto lidem najít také
zaměstnání. Jak by měly samosprávy
správně postupovat a co by měli starostové vědět, vysvětluje generální ředitel
Úřadu práce ČR Viktor Najmon…

Aktuálně
CO DĚLAT, KDYŽ ZEMŘE
OBČAN UKRAJINY
NA ÚZEMÍ ČR?
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Jak správně postupovat v případě úmrtí
občana Ukrajiny na území ČR?
I to je jeden z mnoha otazníků, se
kterými se samosprávy v souvislosti
s přílivem uprchlíků v nejbližší době
setkají, možná už dokonce setkaly…

Seriál
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STAROSTA, HASIČ,
HOKEJISTA, BAGRISTA:
VULGÁRNĚ MNĚ ZATÍM NIKDO
NENADÁVAL

Martin Kodys je velitelem směny
profesionálních hasičů na stanici v Telči.
Zároveň je ale také uvolněným starostou obce Třeštice na Vysočině. I když
je v obou profesích jako ryba ve vodě,
kvůli stále zvyšujícím se nárokům bude
muset nejspíš jednu z nich opustit,
prozrazuje mimo jiné v rozhovoru…

Editorial

Úhel pohledu
To si tak vyrazíte na odpolední procházku kolem řeky, po pravici se usmíváte na kvetoucí
keře, sledujete vyparáděné kačery, jak si namlouvají s okolním břehem vkusně sladěné
kačenky, jiné ptačí páry už začínají stavět hnízda o kousek výš… a po levici, kde je to zase blíž
k trase pro cyklisty, běžce, pejskaře či procházkáře se vám krabatí čelo nad odpadky, které
tam nejspíš o víkendu někdo pohodil. Tady
kousek za chatovou oblastí to třeba vypadá na
vydařenou párty. Válí se tu prázdná lahev od
vodky, krabice od bonboniéry, obaly od tyčinek, dokonce i krabička od prezervativu…
Duben je měsíc odpadků v přírodě. Ať už
těch, které někdo vyhodí při procházkách,
protože se konečně oteplilo, tak proč si to
venku trochu neužít, že jo, nebo těch, které se
v rámci různých prospěšných akcí sbírají. Do
takových akcí se zapojují obce, školy, dobrovolníci ve skupinách, rodiny i jednotlivci.
Všichni s dobrým předsevzetím a následně

i dobrým pocitem, že udělají něco prospěšného pro přírodu i pro sebe.
Letošní duben je ještě o dost jiný a samosprávy opět předvádějí, jak umí improvizovat
a za jakýchkoliv okolností pomáhat potřebným. Zatímco před dvěma lety se zapojily do
výroby dezinfekcí a šití roušek, letos řeší jinou
zvláštnost a pomáhají najít ubytování a práci
ukrajinským maminkám, babičkám či tetám,
které spolu s dětmi prchly před válkou.
Potkáváme se s nimi tváří v tvář, posloucháme jejich příběhy a stále nemůžeme uvěřit tomu, že ta válka je tentokrát tak blízko. Jako jsme před dvěma lety netušili, kdy bláznivá
coronavirová doba skončí, netušíme ani tentokrát, kdy a jestli vůbec ještě bude svět normální. Můžeme se opět jen snažit dělat to
nejlepší, co v daných podmínkách a za daných
okolností dělat lze. Kdo nechce, ať nepomáhá,
kdo chce, ať se zapojí. Je to už zase jen na nás,
jestli ty odpadky posbíráme nebo odhodíme.

Společnost se opakovaně dělí na dva názorově odlišné tábory. Ten pomáhající je naštěstí mnohem silnější. Na místě je ještě přání,
které můžeme mít úplně všichni stejné. Ať už
to skončí a ukrajinské rodiny se mohou vrátit
domů, jak si přejí. Pojďme jim mezitím pomoct, my, kteří chceme. A kašleme na závistivé. Ať si dál ničí své štěstí.
Krásné jaro vám přeje
Marie Šuláková
šéfredaktorka

K fotografii na titulní straně: Úklid v přírodě je
možný při jakékoliv vycházce, pokud si s sebou
nezapomenete pytel na nepořádek. Hlavní
úklidový den letos vyšel na sobotu 2. dubna.
Takto se například uklízelo v okolí Olomouce.
Autorem fotografie je Štefan Berec.

Zaměstnávání Ukrajinců a co byste o tom měli vědět?

Téma
Generální ředitel ÚP ČR:
Uprchlíci vyhledávají spíše krátkodobé pracovní
poměry, protože stále věří v brzký návrat domů
Ubytování uprchlíkům z Ukrajiny nabídla už celá řada občanů a obcí na území naší země. Nyní chtějí starostové pomoci těmto lidem najít také zaměstnání. Jak by měly samosprávy správně postupovat a co by měli starostové vědět, vysvětluje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.
Co starostům doporučíte?
Souhrnné informace k možnostem pomoci
občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku
válečného konfliktu do České republiky, pří-

padně v ČR dlouhodobě žijí a pracují, a také
zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají, najdou starostové
na našich stránkách Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele (uradprace.cz). Podrobnosti týkající se zaměstnání, ale i možnosti čerpání některých nepojistných sociálních
dávek jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR a portále MPSV v češtině
a ukrajinštině.

Od pondělí 21. března začala platit
řada legislativních změn, které mají
usnadnit integraci běženců z Ukrajiny.
Takzvaný lex Ukrajina se skládá
z několika norem, které se týkají
i zaměstnání. Co se v souvislosti s tím
změnilo pro ty, kterým už bylo uděleno
tzv. vízum ke strpění?
Pokud těmto lidem Ministerstvo vnitra udělilo
pobytové vízum za účelem strpění/dočasné

ochrany, mohou požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu
v České republice:
•	o zavedení do evidence zájemců
o zaměstnání nebo
•	o zavedení do evidence uchazečů
o zaměstnání
a Úřad práce ČR jim pomůže:
•	s hledáním zaměstnání
•	s vyhledáním a zařazením do kurzů
českého jazyka
•	s rekvalifikací na profesi, po které je
poptávka u zaměstnavatelů.
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Mají ukrajinští uprchlíci možnost
volného vstupu na český trh práce?
Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si mohou v ČR najít sami
zaměstnání u každého zaměstnavatele, který
hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat
o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze nám
zaměstnavatel nahlásí jejich nástup. Proto se
tito lidé nemusí spoléhat na žádné zprostředkovatele. Vše je tak mnohem jednodušší.

Jak to v současnosti vypadá
s humanitárními dávkami?
Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se
zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat
humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to v praxi
znamená, že pokud jim byla udělena dočasná
ochrana, mohou si od 21. března o tuto dávku
požádat.

Jakým způsobem mohou
o tuto dávku požádat?
O humanitární dávku lze požádat elektronicky
prostřednictvím aplikace, která je dostupná na
Humanitární dávka – Úřad práce ČR (mpsv.cz)
nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa skutečného pobytu.
Tedy dle místa, kde jsou ubytováni.

Co k tomu budou potřebovat?
Aby Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil
co nejdříve, je potřeba zřídit si bankovní účet
v České republice. Pokud účet u české banky
žadatelé mají a už jim byla v předchozím období vyplacena jednorázová dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusí chodit osobně
na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a vyhnou se tak čekání ve frontě. Takže především

doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky
v ČR a elektronicky komunikovat za využití
bankovní identity – Bank ID. Vybrané banky
umožní komunikovat se státem přes internet,
bez nutnosti návštěvy úřadu.

Co je potřeba doložit?
Pokud mají osoby zřízen bankovní účet v České
republice a byla jim vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusí Úřadu práce
ČR nic dokládat. V opačném případě předloží
cestovní pas a vízum, které jim bylo uděleno
při příchodu do České republiky.

Mohou uprchlíci požádat i o druhou
výplatu humanitární dávky?
Ano, jestliže jim byla udělena dočasná ochrana
(vízum), proběhla výplata první humanitární
dávky a nemají dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení,
léky apod.), mají možnost požádat Úřad práce
ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

Jak má postupovat zaměstnavatel
v ČR, který by rád nabídl volná
pracovní místa lidem prchajícím před
válkou z Ukrajiny?
Nejjednodušší je obrátit se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně zadat takové
místo do evidence elektronicky – https://www.
uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist.
Vzhledem k tomu, že občané Ukrajiny pod dočasnou ochranou mají volný vstup na český
pracovní trh, mohou si hledat zaměstnání
v rámci všech volných pracovních míst, která
zaměstnavatelé ÚP ČR nahlásili. V případě potřeby se zaměstnavatelé mohou obracet také
přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky
ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Některé obce už nabídly Ukrajincům
například práci v lese při sázení stromků,
úklid veřejných budov... Napadá vás,
jakou další práci by mohly obce či školy
ukrajinským občanům nabídnout
s ohledem na to, že je třeba brát v potaz
zejména jazykovou bariéru?
To je dotaz spíše na zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že do ČR přicházejí hlavně ženy
s dětmi, dá se předpokládat, že budou aktuálně dominovat sezónní práce a zájem můžeme
očekávat obecně ve službách.

Když je řeč o jazykové bariéře,
posílí se kurzy češtiny?
ÚP ČR maximálně pomůže v tomto ohledu
v rámci svých kompetencí a možností. Držitelé
pod dočasnou ochranou mohou požádat o vedení v evidenci zájemců či uchazečů o zaměstnání. V praxi to znamená, že jim pomůžeme
s hledáním zaměstnání, s vyhledáním a zařazením do kurzů českého jazyka, s rekvalifikací na
profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.
Po dohodě se zaměstnavatelem může požádat
o příspěvek na výuku českého jazyka pro svého
zaměstnance firma v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).
Úřad práce ČR si už od počátku března mapuje
ve svém okolí subjekty, které výuku českého jazyka pro cizince mohou realizovat.

Víme přibližně, kolik lidí, kteří
z Ukrajiny uprchli kvůli válce, se zde
v současnosti nachází? Předpokládám, že nejvíce je jich stále v Praze.
Jak jsou na tom další kraje?
Dle informací Ministerstva vnitra se jedná
o cca 300 tisíc lidí. Ano nejvíce se to týká hlavního města Prahy a Brna, následují ostatní krajská města.
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POZOR NA ŠMEJDY!
Ukrajinské uprchlíky mohou kontaktovat i tzv. šmejdi, kteří jim nabízejí
placenou pomoc s vyřízením potřebných formalit, kupříkladu veřejným
zdravotním pojištěním... Co mohou
samosprávy udělat pro to, aby před
těmito šmejdy varovaly?
Toto je opravdu problém. Je nutné všemi možnými kanály občany Ukrajiny informovat o jejich možnostech a kde najdou bezplatně odpovědi na své dotazy. ÚP ČR nemá v gesci kontrolu
dodržování pracovněprávních předpisů či oblasti pojištění. Určitě ale v případě podezření
úzce spolupracuje se Státním úřadem inspekce
práce, kterému v případě podezření na porušování pracovněprávních předpisů předává podněty. Na co si přesně dávat pozor při zaměstnání v ČR, je uvedeno na portále MPSV –https://
www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/in-

formace_zamestnavatel_CZ.pdf. A určitě doporučuji shlédnout také video, které je mimo jiné
k dispozici i na webových stránkách ÚP ČR –
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.

Podle expertů na problematiku
integrace by příchozí neměli končit
v nízkokvalifikovaných profesích
a Česko by mělo jejich vzdělání co
nejvíc využít. Mělo by se proto
uznávání kvalifikací zjednodušit?
To je spíše dotaz na Ministerstvo školství nebo Ministerstvo zdravotnictví. Ideálním cílem je samozřejmě propojit vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti příchozích z Ukrajiny
a napomoci tak jejich hladké integraci ve
společnosti. V tuto chvíli platí, že příchozí
občané Ukrajiny vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože stále věří, že se
vrátí brzy domů.

Budou se moci zapsat Ukrajinci
i do evidence nezaměstnaných?
Co jim úřady práce nabídnou?
Mají nárok na některé z dávek?
Mohou být zaměstnáni v režimu
veřejně prospěšných prací?
V současné době z hlediska pracovního trhu
se občané Ukrajiny, kteří mají status dočasné
ochrany, mohou nechat zaevidovat na ÚP ČR
jako zájemci nebo uchazeči o zaměstnání.
A – jak už jsem uvedl – my jim pomůžeme
s hledáním práce či vyhledáním a zařazením
do kurzů ČJ nebo rekvalifikací. Jestliže budou
splňovat podmínky pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, bude jim přiznána. Pokud jde
o dávky, momentálně mohou cizinci pod dočasnou ochranou žádat o humanitární dávku
ve výši 5 000 Kč na osobu, a to po dobu šesti
měsíců.
Rozhovor vedla Marie Šuláková

Co dělat, když zemře občan Ukrajiny na území ČR?
Jak správně postupovat v případě úmrtí občana Ukrajiny na území ČR? I to je jeden z mnoha SMS ČR radí
otazníků, se kterými se samosprávy v souvislosti s přílivem uprchlíků v nejbližší době setkají,
možná už dokonce setkaly. Podle Tomáše Vávry z odboru pohřebnictví a památkové péče na Krajském úřadě v Libereckém kraji mohou nastat situace, podle kterých lze pohřbívání rozdělit do dvou kategorií.

Sociální pohřeb
První postup vychází z § 5 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, který stanoví, že
pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí
nesjedná pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do jednoho týdne od zjištění
úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území
k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku. Obecně se tento postup nazývá sociální pohřeb. Jedná se přenesenou působnost obce
a prováděcím právním předpisem je vyhláška
Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb.,
o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

Ostatky se nesmějí zpopelnit
Vzhledem k tomu, že se jedná o příslušníka cizího státu, je postup při zajišťování pohřbení
složitější, ostatky zemřelého se v takovém případě nesmějí zpopelnit. To je možné pouze se
souhlasem příslušného zastupitelského úřadu.

Pohřeb proplatí MMR
Velvyslanectví Ukrajiny v Praze na žádosti obcí, aby rozhodlo o způsobu pohřbení svého občana, podle dostupných informací od počátku
ozbrojeného konfliktu zatím neodpovídá. Samosprávy by proto měly vědět, že náklady na
vypravení pohřbu bude obci na základě žádosti refundovat oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj. Úhrada nákladů na sociální pohřeb je ze strany MMR chápána jako

peněžní prostředek státního rozpočtu poskytnutý obcím zpětně na stanovený účel, který nepodléhá finančnímu vypořádání jako dotace
nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Když je vypravitelem příbuzný
zemřelého…
Druhý způsob pohřbívání, který se zatím centrálně neřeší a v rámci každého kraje bude jiný postup, nastane v případě, kdy je vypravitelem pohřbu příbuzný zemřelého, jenž ještě nemá zřízený účet nebo nedisponuje adekvátním objemem
finančních prostředků, aby mohl pohřeb zaplatit.
Konkrétně v Libereckém kraji rozhodne v tomto
případě o proplacení nákladů na pohřbení na základě žádosti rada kraje, která se vynasnaží občanům Ukrajiny tuto mimořádně těžkou a smutnou situaci zvládnout formou finančního daru.

V Libereckém kraji
už tuto zkušenost mají
První případ, kdy zemřela občanka Ukrajiny
krátce po příjezdu do ČR, se v Libereckém kraji
už stal. Vypraviteli pohřbu byli příbuzní z Polska, kteří si obřad objednali u tamní pohřební
služby. Liberecký kraj pomohl s proplacením
nákladů spojených s výjezdem pohřební služby v ČR, které dcera zemřelé nemohla zaplatit.
Tomáš Vávra
Odbor pohřebnictví a památkové péče na
Krajském úřadě v Libereckém kraji
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Pracovní skupina pro školství řešila novou výzvu
regionálního školství – příliv ukrajinských dětí do škol
Školy se v posledních letech musí umět poprat s výzvami, jaké tu ještě nebyly. Sotva začala odeznívat epidemie covidu, už se mateřské a základní školy potýkají s přílivem ukrajinských dětí. Na to reaguje také Pracovní skupina pro
školství, sport a kulturu SMS ČR, která se sešla na konci března. Účastníci online jednání zformulovali hned několik
výzev, kterým bude regionální školství čelit, ať už půjde o nedostatek míst ve školách, nízké kapacity psychologické
pomoci nebo hledání financí pro hladký průběh začlenění ukrajinských dětí do českých škol.

Kapacity, finance, psychologická
pomoc
Hlavním tématem jednání byly kapacity mateřských a základních škol pro ukrajinské děti
a financování jejich začleňování do školských
kolektivů. „Členové pracovní skupiny se shodli
především na potřebnosti vyřešit problém kapacit
škol, a to nejen kolem velkých měst, jako je Praha
a Brno, ale i v menších obcích. Ukrajinské děti také
nepotřebují jen pomoc s českým jazykem, ale důležitá je i pomoc psychologická. I tato oblast se potýká s nedostatkem kapacit a financí, a proto je důležité, aby byl slyšet náš apel na urychlení změn v této oblasti,“ shrnul po jednání pracovní skupiny
její předseda Oldřich Vávra.

Na programu bylo
i financování školství
Pro financování inkluze ukrajinských dětí do
škol vytvořilo MŠMT speciální program tzv. Ša-

blon. Chystá se také rozjezd dotačního programu OP Jan Amos Komenský, z nějž bude možné čerpat až do roku 2027. Pro regionální školství je připraveno 28 mld. Kč.

Další témata jsou nyní kvůli
ukrajinské krizi v pozadí
S ohledem na řešení aktuálních výzev, jako je
příliv ukrajinských uprchlíků, ustoupila do pozadí jiná témata, která dosud ve školství rezonovala a jsou v hledáčku SMS ČR. Jedná se
o střední článek či problematiku odměňování.
V těchto agendách k významnějšímu posunu
za první čtvrtletí nedošlo.

Běžná agenda pracovní skupiny
Pracovní skupina řešila i běžnou agendu, k níž
patří připomínkování legislativních návrhů.
Z těch významnějších za první čtvrtletí jde například o vyhlášku upravující podobu výročních

zpráv o činnosti škol. MŠMT v tomto případě akceptovalo některé návrhy SMS ČR týkající se především obsahu výroční zprávy. Druhým významným předpisem byl zákon o pedagogických pracovnících, na jehož vypořádání se však čeká.

Příští jednání se uskuteční
začátkem června
Členové pracovní skupiny jsou nejen zřizovatelé, ale i ředitelé mateřských a základních škol. Pravidelně se schází každé tři měsíce. Další setkání se plánuje na začátek
června. Půjde o společné jednání pracovních
skupin SMS ČR, SMO ČR a zástupců ČŠI.
Lenka Matějová
legislativní
analytička PS pro
školství, sport
a kulturu

S ministrem zemědělství (nejen) o péči o krajinu
Zejména apel na podporu pozemkových úprav i opatření, která jsou na základě komplexních pozemkových úprav
(KPÚ) navržena k realizaci, byl předmětem jednání zástupců SMS ČR s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou.
Ministr je ujistil, že slib uvedený v programovém prohlášení vlády bude dodržen.
S ministrem zemědělství se poslední březnový
den setkali místopředseda SMS ČR, poslanec
a starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a 1. místopředseda SMS ČR a starosta obce Tupesy Oldřich Vávra. Kromě deklarované podpory KPÚ
šéf resortu uvedl, že na KPÚ vláda předpoklá-

dá vyčlenit cca 3 mld. Kč ročně, což odpovídá přibližně absorpční kapacitě pozemkových úřadů.

O zrovnoprávnění
postavení obcí a zemědělců…
Oldřich Vávra rovněž požádal o zahájení diskuse k zrovnoprávnění postavení obcí a zemědělců v případě, kdy obce vysazují a pečují
o mnoho hektarů pozemků, které rozčleňují lány intenzivně zemědělsky obhospodařované
krajiny, čímž zachraňují a obnovují zničenou
vrstvu ornice. Na rozdíl od zemědělců, kteří
v podobném případě dostávají dotaci na půdu
vyňatou ze zemědělské produkce, obce příjemcem žádné podpory nejsou. Ministr v této souvislosti obecně vyzval k využívání stávajících
možností a zdůraznil svoji pozitivní zkušenost
starosty s dobrovolnickou péčí o krajinu.

O podpoře regionálních potravin
a zachování obchodů na venkově…
Tomáš Dubský otevřel téma podpory regionálních potravin a místních producentů a zachování
obchodů na venkově. Řeč byla i o problematice
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oprav cest poškozených těžbou, bezvýchodné situaci při nakládání s majetkem tzv. singulárních
společenstev, o apelu na jednání s ÚZSVM či dalšími orgány, která povedou k vyřešení stavu, kdy
jsou obce historicky vlastníky staveb v intravilánu, avšak pozemky pod nimi patří státu atd.

O zřízení centrálního registru čipů
pro psy…
Došlo i na zcela konkrétní téma zřízení centrálního registru čipů pro psy a zavedení povinnosti pro veterináře tento registr plnit. Ministr
uvedl, že MZE otázku řeší a návrh je připraven
na projednání ve Sněmovně.

O konkrétních problémech se
zástupci pozemkového úřadu…
Zástupci sdružení požádali ministra o zastoupení v pracovních skupinách. S ohledem na
další věcná témata blízce související s rezortem
MŽP nabídl ministr Nekula možnost dalšího
společného setkání nad konkrétními příklady
problémů a jejich řešení se zástupci pozemkového úřadu a samospráv přímo v terénu. To by
se mělo uskutečnit do konce června.
red
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SMS ČR uzavřelo s Asociací soukromého zemědělství ČR
memorandum o spolupráci
Rostoucí veřejná poptávka po přírodě blízkém zemědělském hospodaření, snahy o další rozvoj venkova a také postupná „deglobalizace“ omezující prostupnost hranic pro pohyb a přepravu osob a zboží poměrně logicky ústí do potřeby intenzivněji a rozsáhleji spolupracovat na místní úrovni.

Spolupráce obcí a místních sedláků
má logiku i historii
Jednou z důležitých rovin těchto trendů je
spolupráce mezi vedením obcí, a to zejména
těch menších, a zemědělci, kteří v katastru takových obcí podnikají a také v nich skutečně
žijí. Nejen to je cílem společného memoranda
o spolupráci, které koncem loňského roku podepsali zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), stavovské organizace,
která sdružuje více než 7500 subjektů hospodařících převážně jako rodinné farmy. O bližší
spolupráci jednali před nedávnem zástupci
asociace opět s poslankyní a předsedkyní SMS
ČR Eliškou Olšákovou a legislativní analytičkou SMS ČR Adélou Palíškovou.

Obce by měly při pronájmu pozemků
upřednostnit místní zemědělce
Právě reálné sepjetí místních sedláků s životem obce, a tedy také s péčí o okolí, představuje největší potenciál spolupráce v zájmu obou
stran. Jde zejména o přístup k zemědělskému
hospodaření v krajině, který může výrazným
způsobem zvýšit atraktivitu dotčeného území, ale také ušetřit obcím výdaje spojené s odstraňováním škod spojených s extrémními
projevy počasí, ať již jde o sucho nebo povodně. Sedláci sdružení v ASZ ČR, což jsou především rodinná hospodářství, se v drtivé většině
starají o obhospodařované pozemky zodpovědněji, s ohledem na skutečnost, že své grunty mají v úmyslu předat časem svým potomkům, a snaží se proto zmiňovaná rizika v maximálně možné míře eliminovat, například
budováním krajinných prvků a obecně vytvářením pestřejší krajiny. To mimochodem také
představuje prevenci rizik eroze, jejímž dů-

sledkem je ztráta hodnoty půdy, a tedy znehodnocení majetku vlastníků, jimiž jsou ve
svém bezprostředním okolí často právě samotné obce. Jejich vedení by tak mělo ve vlastním, ale i veřejném zájmu preferovat při pronájmu svých pozemků právě členy ASZ ČR, respektive místní zemědělce.

Místní produkce pomáhá zvýšit
atraktivitu i zásobování
Řada z těchto rodinných farem zpracovává zemědělskou produkci nebo se zabývá prodejem ze dvora, což představuje zvýšení dostupnosti některých potravin pro místní obyvatele
a také spoluvytváření identity území jako jedné z rovin podpory tuzemského turizmu. Jeho
součástí jsou přitom také ubytovací možnosti,
jimiž někteří z lokálních zemědělců disponují.
Kromě toho se mohou místní zemědělci prostřednictvím své zemědělské techniky podílet
na úpravě obecní zeleně nebo údržbě obec-

ních cest a silnic. Důležitou formu spolupráce
pak představuje využití obecních bioodpadů
jako suroviny k produkci kompostů, jimiž lze
následně doplňovat do zemědělské půdy organickou hmotu, což je v současné době velmi
důležitý požadavek doby, kdy veřejnost volá
po snížení chemického zatížení životního prostředí a kdy musí ČR naplňovat své závazky týkající se zásadního snížení skládkování čehokoli. Jinými slovy, rovin systémové a cílené
spolupráce mezi sedláky a obcemi je celá řada
a prakticky všechny jsou v souladu s požadavky doby a změnami zemědělské politiky EU
a potažmo i ČR.

Není to ostatně nic nového…
Již v minulosti, před nástupem kolektivizace,
taková spolupráce běžně fungovala, a navíc se
tehdy mnozí ze sedláků aktivně podíleli na
chodu obcí jako jejich vedoucí představitelé.
I v současnosti jsou místní zemědělci ve vedení obcí nebo jsou jimi přímo starostové, což je
pozitivní, neboť zájem hospodářů působících
v obci se se zájmy obce jako takové obvykle zcela funkčně protíná, navíc je podpořen detailní
znalostí místní krajiny, což je ostatně podmínkou nejen k přírodě blízkému, ale i konkurenceschopnému zemědělskému hospodaření.

Společně lépe prosadíme zájmy
venkova
Asociace dlouhodobě spolupracuje i s dalšími
představiteli SMS ČR, v čemž hodlá nadále pokračovat, neboť SMS ČR je silným partnerem
vlády, parlamentu i krajů. Asociace věří, že společně lze úspěšně prosazovat zájmy venkova
a aktivně se podílet na regionálním rozvoji.
Hlavní kancelář ASZ ČR
6
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SMS ČR má zástupce v PS k energetickému zákonu.
Stal se jím starosta Kněžic Milan Kazda
Starosta Kněžic Milan Kazda se stal za SMS ČR členem pracovní skupiny Ministerstva pro místní
rozvoj, která řeší přípravu nového energetického zákona. Zástupci SMS ČR se tak dohodli koncem
března na setkání s ministrem Jozefem Síkelou a jeho týmem. Hlavním tématem schůzky byla právě komunitní energetika a podpora obcí ve výrobě energie z vlastních zdrojů.
Současné nastavení energetického systému
zatím neumožňuje efektivní rozvoj komunitní
energetiky. Skutečnost, že obec například prakticky nemůže využít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny v jiné obecní budově vzdálené
jen několik desítek metrů, není vyhovující. Na
schůzku šli proto zástupci SMS ČR hned s několika body, které je vhodné pro rozvoj komunitní
energetiky u nás podpořit, a to obzvlášť v dnešní době vysokých cen energií a nejistoty v souvislosti s válkou na Ukrajině.

SMS ČR mimo jiné
prosazuje tyto body:
•	Odpovídající práva a povinnosti komunitní
energetiky na energetickém trhu. Například
možnost sdílení elektřiny skrze veřejnou
distribuční soustavu, pronájem části distribuční soustavy a povinnost distributora navýšit v případě potřeby kapacitu sítě.
•	Urychlení úpravy tarifního systému, tedy
vznik speciálního tarifu pro soudobou výrobu a spotřebu, včetně cenového zvýhodnění pro energetické komunity. Podle SMS ČR
je třeba připravovat tarify a další technické
vyhlášky společně s novým energetickým
zákonem a nečekat až na jeho schválení.

•	Zpřístupňovat dále obcím dotační tituly,
zjednodušovat podmínky a vyčlenit odpovídající alokaci jak na investice, tak na projektovou přípravu a „měkká opatření“, jako
jsou například studie proveditelnosti. V tuto chvíli žádný dotační titul určený pro
obecní OZE neběží!
•	Kromě investiční podpory zpřístupnit obcím i provozní formu podpory, zejména na
solární elektrárny. Žádoucí je i doplnění
podpory výroby elektřiny z bioplynových
stanic.

•

 ejména pro malé obce, MASky a mikroregiZ
ony připravit informační a konzultační služby v energetice a prostředky na zřízení pozic
energetických manažerů a koordinátorů.
•	Posílit kapacity instalačních firem, energetických projektantů a specialistů, kteří dnes
na trhu výrazně chybí.

Energetický zákon patří
k prioritám ministerstva
Evropská unie si už dávno uvědomila, že komunitní energetiku je třeba podporovat, a stanovila to i svou směrnicí, zatímco ČR tento trend
teprve dohání. Ministr Síkela si je závazku České republiky vědom a v zásadě s ním na všech
uváděných energetických tématech panovala
na schůzce shoda. Budoucí právní úprava tuzemské energetiky by měla podle jeho slov tuto oblast ve prospěch obcí a komunitní energetiky upravovat.
Představitelé SMS ČR nabyli dojmu, že
energetický zákon patří k prioritám ministerstva i vzhledem k současné napjaté situaci na
Ukrajině. Za skvělou zprávu považují i to, že
sdružení bude mít v pracovní skupině, která se
energetickému zákonu věnuje, svého zástupce.
Milan Kazda je navíc odborník a Kněžice, kde je
starostou, jsou první energeticky soběstačnou
obcí v republice.
red

Pavla Chadimová zastupuje SMS ČR
v dozorčí radě České pošty
Mezi šesti novými členy dozorčí rady České pošty, s.p., které v březnu jmenoval ministr vnitra, má svou zástupkyni i SMS ČR. Stala se jí Pavla Chadimová, členka předsednictva, předsedkyně Pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby a starostka obce Heřmanov v kraji Vysočina. Pavla Chadimová je taktéž členkou Pracovní skupiny pro
služby na venkově, kde se problematika České pošty, s.p., a poštovních služeb kontinuálně řeší.
red
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Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR
Pracovní skupiny, kterých je v SMS ČR celkem devět, stojí o nové členy, kteří by mohli přispět novými podněty i svými
zkušenostmi a odborností k řešení aktuální problematiky. Je vám některá z pracovních skupin svým zaměřením zvlášť
blízká? Pokud ano, pak neváhejte a dejte o sobě vědět svému krajskému manažerovi.

Díl druhý: Pracovní skupina pro služby na venkově
V čele Pracovní skupiny pro služby na venkově stojí od března 2019 Tomáš Dubský. Ten je zároveň poslancem, místopředsedou SMS ČR a od roku 2008 také uvolněným starostou obce Vysočina v Pardubickém kraji. A právě tady se
protíná oblast služeb na venkově s jeho starostováním a vedením zmíněné pracovní skupiny. Ve dvou místních částech obec zřizuje prodejny, zdejší sbor dobrovolných hasičů provozuje hospodu a pro své čtyři místní části zde zřídili
samoobslužný Z-BOX.
Jaký je historicky největší úspěch
vaší pracovní skupiny?
Za největší úspěch považuji vlastní fungování naší pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeny téměř všechny regiony republiky. V podstatě okamžitě vzájemně reagujeme na vzniklé
problémy, anebo ještě lépe, snažíme se těmto problémům předcházet. Jako příklad bych
uvedl naše zapojení do pracovní skupiny při
MPO, která řešila vznik dotačního titulu Obchůdek 2021+.

Jak konkrétně se zde projevila vaše role
a komu tento dotační titul pomohl?
Díky znalosti situace z území a informacím od
členů naší skupiny jsme mohli svým dílem přispět k formulaci dotačních podmínek, takže do
každého kraje doputovaly tři miliony korun na
provoz prodejen v obcích do 1000 obyvatel. Na
tomto místě chci poděkovat všem členům za
jejich aktivní přístup, poděkování patří i vám,
Adélo Palíšková, a celému týmu SMS ČR.

Co se podařilo a mělo trvalý přínos
napříč regiony?
Naším trvalým tématem jsou také poštovní
služby. Možná si čtenáři pamatují na první vlnu

rušení pošt v roce 2008 a v závěru roku 2009
pak na vznik záměru pošty Partner. SMS ČR
hrálo aktivní roli již v této době a proti rušení
pošt se postavilo. V letech 2011–2014 došlo
k jakési „kultivaci“ podmínek a nastavení nepsaných pravidel pro převod pobočky na poštu
Partner (prvotní projednání se starostou, minimálně šestiměsíční předstih, žádná pošta
nebude zrušena bez náhrady poštou Partner).
V letech 2012–2014 následovala petice ZA
ZÁCHRANU POŠT NA VENKOVĚ, kterou podepsalo 111 000 občanů a následně se promítla do programového prohlášení vlády, rovněž
byl novelizován zákon o poštovních službách
(počet pošt určuje vláda nařízením, na návrh
ČTÚ). A v roce 2016 došlo za výrazné intervence SMS ČR k úpravě vyhlášky ČTÚ a zafixoval se
počet pošt na území ČR. Aktuálně jednáme
o navýšení příspěvku na provozování poboček
pošt Partner obcemi. Od letošního roku má také SMS ČR svou zástupkyni v dozorčí radě České pošty, což by mělo přispět k dalšímu přiblížení problematiky poštovních služeb na venkově managementu České pošty.

Jaké téma aktuálně v PS probíráte?
Po covidové pandemii se většina témat točí
hlavně okolo obchodů. V době lockdownu se
totiž potvrdilo, že obchod je nejen prostor, kde
si obyvatelé zajišťují základní potraviny, ale je
také důležitým místem sociálního kontaktu.
Především pro starší generaci to bylo jediné
útočiště, kde si mohli s někým promluvit. Rozvoji prodejen by mohl pomoct projekt Česko
platí kartou při MPO, v němž zastupuji SMS
ČR. Pevně věřím, že bude také letos vypsán
zmiňovaný dotační titul Obchůdek 2021+, který by mohl opět podpořit malé prodejny.
Hledáme ale i nové modely, které by pomohly s obslužností venkova (automatická
prodejna, boxy apod.) a chceme podpořit i přímý prodej regionálních produktů. V neposlední řadě se vracíme k dalšímu důležitému tématu, které by pro změnu mohlo negativně
ovlivnit venkovské prodejny, a tím je zálohování PET lahví. Nově se snažíme upozornit i na
zdánlivě neexistující problém nedostatečného pokrytí mobilními operátory i poměrně
velkých obcí.

V čem konkrétně už vám činnost
pracovní skupiny pomohla při vaší
práci v úřadě starosty?
Každé setkání se starosty v rámci naší pracovní
skupiny je pro mě přínosem. Vzájemně se inspirujeme, ať už tématy služeb, kultury, životního prostředí, energetiky, sociálních služeb či
dalších oblastí života na venkově. A co se týče
naší obce, jsem například velmi rád, že jsme
u nás pořídili dva platební terminály, které občané i rekreanti uvítali.

Jak starosta sedmisethlavé obce, člen
předsednictva SMS ČR a od loňského
podzimu také poslanec PSP ČR tráví
volný čas?
Nejraději úplně jinak než čas pracovní. Vítám
všechny venkovní aktivity. Rád si jdu zaběhat,
mám rád procházky s naším psem, s manželkou
máme v oblibě dlouhé i několikadenní pěší výlety. A když je příležitost vyrazit za kulturou, nebráním se. Sbor dobrovolných hasičů provozuje
v naší obci už více než 30 let hostinec, takže i na
mě občas vyjde služba. Je to pro mě taková příjemná zpětná vazba.
Připravila
Adéla Palíšková
legislativní analytička
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

Tři roky s Autorskými právy jednoduše v obci Dlouhé:
Písničky na přání nepouštíme. S licencí ale máme větší svobodu
Obec Dlouhé najdete ve východní části Českomoravské vrchoviny, kousek od Nového Města na Moravě. Pokud sem někdy zavítáte, máte reálnou šanci, že zde zažijete nějakou milou společenskou akci. Ačkoliv zde bydlí pouhých 250 obyvatel,
stále se tu něco děje. „Je dobré společenskými akcemi lidi stmelovat a upevňovat
jejich vztah k obci,“ říká v rozhovoru místostarostka Pavlína Tulisová. A jaké
zkušenosti má tato vesnice s projektem Autorská práva jednoduše?
Jak vypadá kulturní a společenský
život v obci Dlouhé?
Ještě před covidovou pandemií to u nás žilo
po celý rok. Pravidelně začínáme Tříkrálovou
sbírkou. Poslední víkend v lednu se konával
hasičský ples, na který navazoval zpravidla
v únoru dětský karneval, masopustní průvod
obcí, a když to sněhové podmínky dovolily,
tak i párkové závody. Koncem dubna jsme tu
měli tradiční stavění máje spojené s posezením na návsi a hlídáním máje do rozbřesku
před útoky omladiny z okolních obcí. Mnoholetou tradicí je zde velikonoční hrkání dětí. Na
začátku května organizujeme společně s SDH
Dlouhé a místními maminkami pouť k sv. Floriánovi spojenou s oslavou Svátku matek.
Další pravidelnou akcí je zahajovací kolo
soutěže pro mladé hasiče „O Novoměstský pohár Soptíků“, které se konává koncem května
na návsi. V letních měsících pak místní hasiči
organizují dva nebo tři taneční výlety. Koncem
září se všichni těšíme na Sousedské posezení,
což je slavnost pro celou obec.

Jak takové Sousedské posezení
probíhá?
Pro děti a mládež vždy připravujeme nějaký
program, buď sportovní, nebo výchovný. Např.
v loňském roce se nesl v duchu ekovýchovy,
kdy si děti, ale i dospělí mohli vyzkoušet třídění odpadků, učili se šetřit vodou, s místním kovářem likvidovali plechovky, naučili se štěpkovat, pokusili se porazit velmistra v ekopexesu
nebo nám dokázali, že vědí, co do kterého barevného kontejneru patří. V ekodílničkách
z recyklovatelného materiálu si mohli vyrobit
něco na památku. Na hřišti pak také probíhá
turnaj v kopané mezi zadanými a svobodný-

mi, na který navazuje oblíbená disciplína –
přetahování dolního a horního konce obce.
Přetahují se ženy, muži i děti.
Do konce roku ještě stihneme společně
rozsvítit adventní strom a poslední adventní
neděli se sejít v kulturním domě na vánoční
besídce.

Pořádáte i nějaké regionální
či jinak ojedinělé akce?
Ano. Naše mládež například pořádá akci s názvem Vesnický kvíz. Když jsme v roce 2018 přemýšleli, jak zvýšit návštěvnost místní hospůdky, kterou se obec rozhodla provozovat, ani nás
nenapadlo, jak bude tato akce široko daleko
oblíbená. Sjíždí se nám sem soutěžící z okolních obcí i měst. Nedávno proběhl 7. Vesnický
kvíz za účasti 15 týmů, což je asi konečná kapacita našeho kulturního domu. Podpora místní
hospody je také zajištěná, protože odměnou
pro první tři týmy je poukaz k její návštěvě.

Jak jste si poradili s pořádáním akcí
v době covidové pandemie?
Vloni v lednu jsme například uspořádali facebookovou soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka.
Snažili jsme se tak dětem i dospělým zpestřit
začátek roku a trochu je rozveselit. Zapojila
jsem se i já a společně s paní starostkou jsme
před obecním úřadem také jednoho sněhuláka uplácaly. Po obci pak bylo vidět 18 opravdu
vydařených sněhových bytostí.

Mělo to pak nějaké pokračování?
Na sněhuláky navázaly naše maminky o Velikonocích, které vymyslely velikonoční stezku
s názvem Putování za velikonočním králíčkem
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Rozhovor
okolím obce, na níž rodiny s dětmi plnily úkoly.
Nahradila se tím klasická velikonoční pomlázka, která se rovněž kvůli covidu nemohla konat.
A do třetice bych asi zmínila loňské rozloučení s prázdninami s Dlouhánským kamínkobraním.

V čem takové kamínkobraní spočívá?
Smyslem této akce bylo dostat děti ven. V okolí obce bylo poschováváno 500 malovaných kamínků. Vrátilo se nám jich 485 a děti s nimi
osázely kamenná koryta, která jsme vystěhovali z budovy bývalého chléva, která dnes slouží jako kulturní dům. Musím říct, že nehledaly
jenom děti, ale radost z nalezeného kamínku
měli i dospělí.

Zmínila jste kulturní dům, k němuž
jste nedávno přistavěli venkovní
pergolu a přísálí. O provozu víkendové
hospůdky už byla také řeč, rovněž jste
zde nechali vybudovat nové víceúčelové
hřiště. Do společenského života
investujete poměrně hodně peněz. Sklízíte za to pozitivní ohlasy od občanů?
Určitě. Během let se nám podařilo vybudovat
krásný kulturně společenský areál, kde pořá9

dáme spoustu akcí, i místní občané toto místo
využívají k rodinným oslavám. Myslíme si, že
je dobré společenskými akcemi stmelovat
a upevňovat vztah obyvatel k rodné obci. V obci nemáme bohužel žádné volné stavební pozemky a byli bychom rádi, kdyby nám mladí
neodcházeli.

Již třetím rokem využíváte výhodné
licenční balíčky z projektu Autorská
práva jednoduše. Jak tento projekt
vzhledem k potřebám vaší obce
hodnotíte?
S tímto projektem máme dobré zkušenosti.
Hlavním důvodem, pro který jsme se před
třemi roky rozhodli využít nabídku, byla stále
se zvyšující částka OSA za užívání hudby pro
místní rozhlas. Když se v roce 2019 zvýšil poplatek OSA z 2 500,– Kč na více jak 6 000,– Kč
za místní rozhlas, rozhodli jsme se smlouvu
s OSA neuzavřít.

obci pro pořádání většiny akcí úplně dostačuje. Když jsme si spočítali, kolik by zaplatili hasiči sami a kolik nás to stojí v rámci balíčku, vychází nám registrace přes SMS ČR rozhodně
výhodněji.

Jak jste to tehdy řešili?
Koupili jsme nelicencované CD se skladbami
a přestali hrát licencovanou hudbu. Problém
byl ale v tom, že tyto skladby nebyly tak výrazné, aby upoutaly pozornost občanů. Občas se
nám ozývali, že hlášení vůbec nezaznamenali.
Výhodou bylo, že už v té době jsme občanům
posílali hlášení e-mailem. Přesto jsme ale uvítali možnost návratu k zaběhnutým zvyklostem, hrát dechovky, lidovky, prostě svobodně
to, co chceme, aniž bychom se museli obávat
toho, že porušujeme zákon.

Jak jste při nákupu licence postupovali?
Abychom si mohli koupit licenci na místní
rozhlas, museli jsme si nejdříve pořídit základní balíček pěti akcí. To nám zpočátku připadalo zbytečné, ale postupně jsme zjistili, že
můžeme tímto způsobem podpořit akce i našeho jediného spolku, sboru dobrovolných
hasiči, kterým tak odpadla starost s nahlašováním. Malá akce je akce do 300 účastníků a
se vstupným do 300,– Kč včetně DPH, což naší

Hrajete i na přání?
Jaké písničky máte v obci nejraději?
V obci na přání nehrajeme, ale letos jsme se
snažili vyjít vstříc mladším občanům, kterým
vadily dechovky, jež byly vždy předzvěstí hlášení místního rozhlasu. Oslovili jsme občany, jaké
skladby by si přáli, a od letošního roku zařazujeme i písničky např. od Olympicu, Karla Gotta,
Jiřího Šelinga či ABBY. Ustálený repertoár ještě nemáme. Ale v této souvislosti bych zmínila, že když jsme v roce 2018 vyhráli Modrou
stuhu v soutěži Vesnice roku za společenský život, pustili jsme občanům v místním rozhlase
písničku Modrá je dobrá od kapely Žlutý pes.

Když už jste zmínila
to vítězství Modré stuhy…,
díky čemu vaše obec zazářila?

Jakou částku jste zaplatili
za licenci letos?
V letošním roce jsme za pět malých akcí zaplatili 2 611,– Kč a za licenci pro místní rozhlas
1 903,– Kč. Takže za rozhlas už jsme na nižší částce, než jakou požadovala v rámci přímé platby
OSA v roce 2018, kdy jsme platili 2 549,– Kč.

Má projekt ještě nějaké další výhody?
Kromě výhodnější ceny se mně líbí, že je možné akce dokupovat. Také je jednoduché akci
zadat. U živé hudby stačí nahrát po akci playlist a je hotovo. Už žádné placení, vše je v balíčku. V prvním roce jsme také využili pomoc
krajské manažerky Marcely Syrové, která nám
pomohla s přihlášením a ochotně řešila i technické problémy. Nyní už vše zvládáme sami.
Těší nás, že při lampionovém průvodu nebo při
silvestrovské půlnoci můžeme hrát vše, co nás
napadne.

Myslím si, že komisaři v naší obci viděli, že tu
žijeme společně. Společně pracujeme, společně se radujeme. Že máme v obci stále ještě
mnoho lidí ochotných udělat něco navíc. Občané zde například odpracovali spoustu brigádnických hodin na opravách kulturního domu, výstavbě kulturně společenského areálu
u KD, při opravách budovy bývalé školy, kam se
od začátku roku 2021 přestěhoval obecní úřad
z budovy, kterou jsme do té doby sdíleli s hasiči. Také nám pomáhají při úklidu v obecních
lesích, kterých obec vlastní na 40 hektarů a nyní je ničí kůrovec. I já jsem na naši obec hrdá,
a to jsem se sem přivdala teprve před 20 lety.
Jen doufám, že ta ochota nevymizí. Pandemie
ukázala, že si lidé zvykli víc na pohodlí domova. Časem se uvidí, jak to bude dál.
Rozhovor vedl
Jakub Iran
koordinátor
projektu Autorská
práva jednoduše

10SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 4/2022

Veřejné zakázky: Nezapomněli jste k 31. březnu
uveřejnit skutečně uhrazenou cenu?
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví veřejnému zadavateli mnoho povinností, z nichž se některé týkají i povinnosti uveřejnit v příslušné lhůtě konkrétní údaje. Podle typu řízení se jedná o informace nejen z průběhu procesu
zadání veřejné zakázky, ale i po jeho skončení. Takovou povinností je uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Jakých zakázek se tato povinnost týká a v jakých lhůtách je zadavatel povinen ceny zveřejnit?
Ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanoví zadavateli povinnost
uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za již dokončenou zakázku. Týká se to všech zakázek, jejichž hodnota je vyšší než 500 000 Kč bez DPH,
přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o zakázku na dodávky, služby či stavební práce.

Jak a kde zveřejňuje zadavatel cenu?
Cenu zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele, a to bez DPH i včetně DPH, a dále rok úhrady. Většina modernějších profilů umožňuje vyplnit pouze přednastavený formulář, u starších

je v některých případech nezbytné ceny vložit
do samostatného dokumentu. Pro úplnost ještě uvádíme, že není potřeba zveřejnit údaje, jako jsou konkrétní termíny provedení platby či
dokonce kompletní faktury.

A kdy je zadavatel povinen skutečně
uhrazenou cenu zveřejnit?
Zákon stanoví termín nejpozději do tří měsíců
od splnění smlouvy. To ovšem neplatí pro zakázky, jejichž plnění je delší než jeden rok. V takovém případě musí být cena za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce zveřejněna

nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Zadavatel je tedy povinen zveřejnit cenu uhrazenou v roce 2021 v termínu do
31. března 2022. Protože uveřejnění skutečně
uhrazené ceny je často předmětem kontroly
krajského auditu, doporučujeme zadavatelům
zkontrolovat, zda mají vše řádně uveřejněné,
a případně údaje uveřejnit dodatečně.
Eliška Kloučková
administrátorka
veřejných zakázek

Audit webových stránek prakticky:
Nejčastější neduhy obsahu webových stránek obcí
Kdo by čekal, že služba audit webových stránek je jen o kontrole technických parametrů webu, ten by se mýlil. Podstatnou částí auditu je i kontrola povinných obsahových náležitostí webu s konkrétními doporučeními a materiály připravenými na místě daného webu. Jaké obsahové chyby jsou na webech obcí nejčastější? Obce nezveřejňují obecné informace o výsledcích kontrol. Co to znamená?
Obecné informace o výsledcích kontrol

Jaké informace?

Kam?

Kontrolní orgán , tedy i obec, má v určitých případech povinnost pravidelně, alespoň jednou
ročně, zveřejnit na svých webových stránkách
obecné informace o výsledcích kontrol, a to dle
ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Strohé ustanovení dává
kontrolním orgánům velký prostor pro vlastní
pojetí této informační povinnosti. Informační
povinnost lze pojmout široce nebo úzce.

Z kontrolního řádu vyplývá, že postačuje zveřejnit pouze obecné informace o provedených kontrolách. Možná textace tedy může znít: Obec XY
provedla v roce 2021 Z kontrol. V rámci těchto kontrol (ne)byly zjištěny (žádné) nedostatky.

Přesné místo zveřejnění na webu není určeno. Lze však doporučit jedno z následujících
míst:
•	jako přidaný bod v rámci povinně zveřejňovaných informací dle zákona 106/1999 Sb.,
• jako extra položku menu na webu obce,
• jako příspěvek na úřední desce.

1)

1)	V této souvislosti zdůrazňujeme, že se jedná
o obec v pozici kontrolního orgánu – tedy situace, kdy právě obec kontroluje a není kontrolovaným.

Kdy?
Nikde není stanoveno, do kdy by měla být taková
informace zveřejněna. Záleží tedy vždy na obci.
Je však třeba pamatovat na to, že na webu obce
by měla tato informace viset nepřetržitě a že tedy není vhodné ji zveřejnit např. na úřední desce
po časově omezenou dobu 14 dnů.

Michal Hinda
garant projektu
Kontrola přístupnosti
webových stránek

Vyrovnané zastoupení žen a mužů vypadá asi jinak,
to připouštíme. A příliš by ho nevylepšil ani kolega
Jakub Iran, koordinátor našeho projektu Autorská
práva jednoduše, který pořizování kolektivního
snímku unikl. Přesto si myslíme, že se nám společná
fotografie koordinátorů SMS-služeb podařila. Vidíte
na ní zleva: Magdu Komárkovou (vedoucí kanceláře), Michala Hindu (audit webových stránek), Marka Komárka (strategické plánování), Elišku Kloučkovou (veřejné zakázky), Martinu Kurzovou (dotační servis), Lenku Matějovou (ochrana osobních údajů)
a Jitku Hanákovou (propagační a školicí aktivity).
Sluší jim to spolu, co říkáte?
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Olomoucký kraj

Starosta Kojetína zatajil výstavbu
obrovského logistického centra.
Okolní města a obce se na něj zlobí
Před hotovou věc postavil starosty měst a obcí čtyř moravských regionů jejich kojetínský kolega Leoš Ptáček. Několik měsíců před nimi tajil, že v Kojetíně roste robotické logistické centrum nadnárodní společnosti Amazon, jež se specializuje na internetový obchod. V pátek
18. března se představitelé dotčených samospráv sešli na zámku v Tovačově, kde se o megalomanském projektu, který je už téměř před
dokončením, oficiálně dozvěděli vůbec poprvé. Vzápětí vyjádřili své
obavy nejen z obrovského nárůstu dopravy, ale i zvýšení kriminality
a předimenzování infrastruktury.

Nemohl jsem vám o tom říci dříve
„Nemohl jsem vám o tom říci dříve. Investor si to tak přál a já jsem to respektoval,“
omlouval své počínání starosta Ptáček s tím, že kdyby se jim o projektu
Amazonu zmínil před schválením územního a stavebního řízení, stavba by
nikdy nevznikla. „Kdyby ta situace nastala znovu, rozhodl bych se stejně,“ vmetl
Ptáček překvapeným starostům a místostarostům z Olomoucka, Přerovska, Prostějovska a Kroměřížska. Ti mu totiž vyčetli, že se zachoval sobecky.

Největší logistické středisko Amazonu ve střední a východní Evropě
Sklad v Kojetíně má být největším logistickým střediskem Amazonu ve
střední a východní Evropě. Obrovská čtyřpatrová hala na rozloze cca 200
hektarů roste na místě, kde dříve stával cukrovar. Ten byl před lety zrušen
a po krachu dalších tamních průmyslových společností začal Kojetín upadat, až se stal sociálně vyloučenou lokalitou. Starosta Ptáček si od výstavby logistického centra slibuje opětovné zvednutí úrovně města Kojetín.

Starostové se obávají nárůstu kriminality
Osmadvacet účastníků pátečního setkání v Tovačově je však přesně opačného názoru. Převážná většina z dvou tisíc zaměstnanců Amazonu nebude totiž potřebovat ani základní vzdělání, aby byla přijata do směnného
provozu v Kojetíně. Nároky tak budou splňovat i agenturní pracovníci ze
zahraničí: Ukrajiny, Moldávie, Bulharska apod. Starostové z okolí se kvůli
tomu obávají nárůstu kriminality, na což nejsou jejich města a obce z hlediska policejních kapacit připraveny.

Nový zaměstnavatel nabídne dělníkům vysoké mzdy
Další jejich obavy plynou z toho, že nový zaměstnavatel chce dělníkům
nabídnout mzdu kolem 40 tisíc korun hrubého. Nynější úroveň mezd se

•	O výstavbě logistického centra v Kojetíně se začalo jednat už před
třemi lety. Tehdy ale místní zastupitelé netušili, jaká firma by tam
měla v budoucnu působit. Znali tehdy pouze investora – společnost Acollade. Ta vypracovala tzv. spekulativní projekt, o nějž později prostřednictvím developerské společnosti Panattoni projevila zájem společnost Amazon.
•	První zmínka o tom, kdo bude nové centrum v Kojetíně provozovat, se v tisku objevila vloni na podzim.
•	Amazon už osm let provozuje logistické centrum v Praze. To je
však o polovinu menší a obsluhují ho lidé, zatímco v Kojetíně by
měl být zaveden robotický provoz a zaměstnanci by měli zboží
„pouze“ balit.
•	Zkušební provoz by měl v Kojetíně začít v červenci, od příštího
roku pojede centrum naplno.
nejen tam, ale např. i na sousedním Kroměřížsku pohybuje kolem 25 tisíc. Stávající podniky, ať už větší či menší, nebudou schopny adekvátně
zareagovat. Dá se tedy očekávat, že zaměstnanci budou odcházet
k Amazonu a služby na Kojetínsku a v okolí začnou postupně zanikat.
Na toto riziko upozornil během pátečního setkání předseda Hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk. Jeho slova podpořili i starostové, kteří poukázali na to, že i zaměstnanci úřadů pobírají tabulkové platy, které nelze svévolně navýšit.

Vzroste kamionová i osobní doprava
Představitele dotčených samospráv vyděsila také představa obrovského nárůstu kamionové i osobní dopravy kolem nového centra. Starosta
Kojetína uvedl, že nyní projíždí jeho městem kolem stovky kamionů
denně. Po dostavbě haly by jich měl být minimálně dvojnásobek, jak
přiznal. „Devadesát procent jich ale bude najíždět rovnou na dálnici,“ snažil
se uklidnit své vyděšené kolegy, kteří však mají právě na Tovačovsku bohaté zkušenosti s tím, že řidiči kamionů se snaží vyhýbat placeným úsekům a projíždějí proto obcemi.

A kdo bude platit rozbité cesty?
Další zátěž v dopravě budou podle starostů představovat dodávky, které
budou zboží rozvážet zákazníkům. „A kdo bude platit rozbité cesty, které se
dají očekávat při tak velkém nárůstu dopravy?“ ptali se svého kolegy Ptáčka.
Ten ale zapochyboval, že by se toho zhostil Amazon a přiznal, že nadnárodní společnost zaplatila v Kojetíně dva kruhové objezdy v celkové hodnotě 80 milionů korun. O dalších satisfakcích však prý neuvažuje.

Šulák: Kojetínský starosta měl záměr konzultovat s ostatními
„Starosta Kojetína měl podle mého názoru svůj záměr konzultovat s ostatními
starosty z okolí, třeba jen v důvěrném režimu jako s kojetínskými zastupiteli.
Tato chyba na začátku vzbudila pochybnosti a nedůvěru a způsobí více problémů, než které se očekávají,“ uvedl krajský předseda Sdružení místních samospráv Tomáš Šulák. Ptáčkovu snahu pozvednout tímto způsobem
úroveň svého města nazval „vymetání čerta ďáblem.“ Podobné metafory
zaznívaly i přímo na jednání. „Vymetli jste smetí a zametli ho jinam,“ nebo
„Hrajete si na vlastním písečku a my ostatní vás nezajímáme,“ nešetřili představitelé samospráv kritikou Leoše Ptáčka a celé kojetínské zastupitelstvo, které o projektu vědělo a mlčelo také.

Právnička vyzvala starosty, aby své dotazy a náměty sepsali

Starosta Kojetína Leoš Ptáček (na snímku uprostřed v tmavém saku) vysvětloval
na zámku v Tovačově své rozhodnutí dát ve svém městě Amazonu zelenou.

Páteční schůzku svolala právnička Michaela Sigmundová z nedalekých
Kožušan-Tážal. Ta se už delší dobu angažuje ve snaze omezit průjezd
těžkých nákladních vozidel úsekem mezi Olomoucí a Tovačovem. Na
jednání v Tovačově vyzvala přítomné starosty, aby sepsali své dotazy vůči Amazonu a také náměty na kompenzace, jež by mohly zmírnit dopad
provozu logistického centra na jejich katastry. Ona sama již využila zákona o svobodném přístupu k informacím a dotázala se na průběh územ-
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ního a stavebního řízení. Mimo to ji zajímá, jaké bude mít nové centrum
dopady na technickou infrastrukturu, bydlení, ekologii, lékařské služby,
bezpečnost, hygienu, dopravní obslužnost, stav silnic apod. Dotazy tohoto rázu by ráda položila přímo investorovi, developerovi a provozovateli. Ti se úvodního setkání se starosty nezúčastnili z důvodu pracovního
vytížení. V době schůzky pobývali v zahraničí. Navrhli však setkání v dubnu. Své zastoupení neměl na schůzce v Tovačově ani Olomoucký kraj,
přestože byl zván. Jednání se tak zúčastnili zástupci Kojetína, Kroměříže,
Vrchoslavic, Blatce, Troubek, Zářičí, Čehovic, Oplocan, Kyselovic, Uhřičic,
Císařova, Charvát, Kožušan-Tážal, Bedihoště, Měrovic, Polkovic, Veselíčka, Klenovic na Hané, Nezamyslic, Chropyně, Lobodic a Tištína. Záštitu
nad akcí převzaly senátorky Jitka Seitlová a Jitka Chalánková, které kandidovaly za tamní senátní volební obvody.
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji

Kraj Vysočina

Krajské shromáždění SMS ČR prezentovalo
užitečné informace a zvolilo nové vedení
V úterý 8. března se v Jihlavě pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
Vítězslava Schreka a první náměstkyně hejtmana Hany Hajnové konalo krajské shromáždění SMS ČR. Představitelé sdružení na něm referovali o aktuální činnosti SMS ČR, řeč byla například o snahách navýšit po dvouletém zmrazení odměny představitelům samospráv či
o koordinaci humanitárních aktivit v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Účastníci shromáždění se seznámili také s přehledem služeb SMS ČR
pro členské obce, s nabídkou dotačních programů pro obce, vyslechli si
prezentaci o dopadech nové legislativy na spolupráci obcí s kolektivními systémy, které zajišťují nakládání s odpadem, a dozvěděli se novinky o soutěži Vesnice roku z pohledu Kraje Vysočina.

Ústecký kraj

Novou předsedkyní krajského předsednictva
je Magda Pejšová
Ústecké krajské předsednictvo je nově složené ze zástupců všech okresů, novou předsedkyní je Magda Pejšová z Dolních Zálezel.
Krajské shromáždění SMS ČR Ústeckého kraje
na svém březnovém jednání jednohlasně rozhodlo o tom, že novou předsedkyní se stane
Magda Pejšová. Své místo starostce z Dolních Zálezel přenechal dosavadní předseda a nově zvolený poslanec Petr Liška. Právě bývalý předseda z „domácích“ Malých Žernosek starostku Pejšovou za podpory všech
členů předsednictva výslovně doporučil. Petr Liška bude v nadcházejícím období zastávat funkci místopředsedy krajského předsednictva.

Součástí programu celého dne byly i dva vzdělávací semináře: „Jak co
nejlépe dělat obecní zpravodaj“ a „Vybrané elektronické nástroje a jejich
využití v praxi“.
Pozvání na shromáždění přijali také senátoři a poslanci z Kraje Vysočina. Nechyběli předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, senátorka Hana Žáková, senátor Jan Tecl, poslankyně Eva Decroix a poslankyně Martina Lisová, kteří informovali o aktuálních tématech v úvodní
zdravici a odpovídali na dotazy starostů.

Členů předsednictva už není sedm, ale devět
Schváleno bylo také rozšíření celého krajského předsednictva ze sedmi
na devět členů. Oba noví členové reprezentují v předsednictvu dosud nezastoupené okresy Děčín a Most. Za okres Děčín je nyní členem starosta
Dolní Poustevny Robert Holec, Mostecko reprezentuje starosta obce Patokryje Karel Řehák. Svá dosavadní místa členů předsednictva obhájili
Tomáš Kratochvíl z Tisé, Eva Kardová z Moldavy, Karel Drašner z Háje
u Duchcova, Jana Kalašová z Hříškova a Milan Duháň z Kovářské. První
jednání nového krajského předsednictva je v plánu začátkem května.
Tématem budou mimo jiné také krajské dotace.

Shromáždění zvolilo nové členy krajského předsednictva SMS ČR
a delegovalo členy rady. V předsednické funkci zůstal Václav Venhauer,
starosta městyse Libice nad Doubravou, místopředsedy se stali Petr Bárta a Helena Tučková. Kompletní seznam členů předsednictva najdete na
https://www.smscr.cz/cz/kraje/47-kraj-vysocina.

Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji
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Marcela Syrová
manažerka SMS ČR
v Kraji Vysočina
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Pardubický kraj

Krajské shromáždění se vydařilo!
Diskutovalo se o dopravě
i Programu obnovy venkova
Celkem 55 zástupců členských obcí! Tolik jich dorazilo v úterý 29. března na krajské shromáždění do Starého Hradiště. Hlavním lákadlem
byla stejně jako v loňském roce doprava, letos zaměřená na dálnici D35.
Starosty zajímal zejména harmonogram oprav komunikací zničených návozem materiálu na stavbu. Velkou diskuzi vyvolaly i krajské
dotace, konkrétně podpora venkovských prodejen z Programu obnovy venkova. Účastníci se také dozvěděli, jak si poradit s informační povinností v souvislosti s novou odpadovou legislativou.

O dálnici D35: U povolených tras už se začalo s procesem oprav
Harmonogram oprav silnic poničených návozem materiálu na stavbu
dálnice, výstavby přivaděčů a trasy pro navážení materiálu z lomů,
o tom všem starostové diskutovali s prvním náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem zodpovědným za dopravu a dopravní obslužnost, ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavem Němcem a ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Správy Pardubice Bohumilem Vebrem. „Harmonogram oprav zatím neexistuje. Opravy máme
naplánované na čtyři roky, když to dobře půjde. Nyní se už tři roky snažíme získat peníze od ministerstva. Věřím, že se nám to podaří,“ řekl Michal Kortyš
s tím, že na jednání již bylo přislíbeno, že ŘSD opraví komunikace, které
navazují na stavbu dálnice. „Na silnice, po kterých se kamiony navážející
materiál toulaly kontrolovatelně, máme vyčleněné prostředky,“ dodal.

pro obce, které se pro prodej regionálních potravin rozhodnou. Pokud je nemožné tento bonus splnit, můžete požádat o dotaci a nemusíte nabízet regionální produkty,“ uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov,
životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. „Pro těch 120 tisíc korun,
které byly stanovené pro letošek (oproti předešlým letům se částka navýšila
o 20 tisíc korun), nemusíte prokazovat žádnou nabídku produktů z regionu,“
upřesnil. K dotazu v diskuzi, že prodejny musely zařadit do nabídky výrobky Mlsu z roku 2021, radní Krčil uvedl: „Ty výrobky z Mlsu Pardubického kraje nejsou pouze za poslední rok, ale za čtyři roky zpátky!“ Debata dospěla ke zdárnému konci návrhem hejtmana Martina Netolického, že
se tato skutečnost uvede příště do kritérií explicitně, aby již nedošlo
k nedorozumění. V diskuzi rovněž zaznělo, že obce se setkávají s překážkami umístit regionální potraviny v prodejnách, které pro ně provozuje
maloobchodní síť Hruška. Tato zkušenost zaznívá z více koutů kraje.
Hejtman Martin Netolický také připomněl, že MPO vypsalo vůbec
poprvé nové dotace na podporu venkovských prodejen ve výši tři miliony pro každý kraj. „Nebudeme proto poskytovat stejné dotace, které už poskytuje někdo jiný. Zohledníme v kritériích rovněž to, že podpoříme nejenom
regionální prodejny, ale i regionální produkty. Prosím, hledejme způsob, jak
motivovat naše producenty,“ doplnil.

Stavební zákon: Detašovaná pracoviště nebudou
Hejtman Netolický se vyjádřil také k detašovaným pracovištím ORP na
menších obcích, jež považuje za problém. „Systémová podjatost je zde jako na talíři. Když máme strukturu veřejné správy a chceme úřadů více, než je
206 ORP, jsou další možností pověřené obce (tedy obce II. typu). Dobrou zprávou je, že se navrhovaná detašovaná pracoviště podařilo odvrátit,“ komentoval hejtman Netolický novelu stavebního zákona.

Podpora venkovských prodejen z Programu obnovy venkova
Velkou diskusi vyvolala podpora venkovských prodejen v souvislosti
s nabídkou regionálních produktů ze soutěže Mls Pardubického kraje.
„Dotace není podmíněna nabídkou regionálních potravin. Je to pouze bonus

Netolický: Škrty v rozpočtu provádět nemusíme,
dohoda o navyšování POV vznikla ale před krizí
Hejtman Netolický shrnul situaci letošního krajského rozpočtu uspokojivou zprávou, ve které zaznělo, že škrty nebudou nutné. Zároveň ale
dodal, že kraj má dohodu o každoročním navyšování POV, která však
vznikla ještě před ukrajinskou krizí. „A já vám to nyní nemohu garantovat.
Chytřejší budeme za několik měsíců. Ted je předčasné dělat závěry,“ řekl. Přítomné starostky a starostové se dozvěděli i bližší informace o pomoci
kraje Ukrajině postižené válkou a vnitřním uprchlictvím.

Tomčalová vysvětlila, jak na novou informační povinnost v odpadech
Důležitou součástí programu bylo vystoupení legislativní analytičky
SMS ČR Barbory Tomčalové, která přítomným napověděla, jak na novou informační povinnost v odpadech. Nechybělo ani představení dceřiné společnosti SMS-služby a výčet aktuálních činností SMS ČR, které
v úvodu programu sdělil místopředseda Tomáš Chmela.
Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji
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Jihomoravský kraj

Kurz pro starosty a účetní poradil,
na co si dát pozor při účtování DPH
Kurz zaměřený na zákon o obcích v otázkách a odpovědích a DPH na obcích přilákal ve čtvrtek 31. března do Hrušek u Slavkova starosty a účetní
obcí Jihomoravského kraje. SMS ČR akci uspořádalo v rámci projektu
„Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu”.

První část byla věnována praktickým dotazům týkajících se zákona o obcích, na které odpovídal lektor Jan Havlík. Po obědě starostka obce Zbraslav u Brna Jana Valová vysvětlila, v jakém případě může obec uplatnit
odpočet DPH a na co si dát pozor při účtování DPH. Kurz se setkal u většiny zúčastněných s pozitivními reakcemi, což pořadatele potěšilo. „Oceňuji hlavně praktičnost kurzu a věřím, že stejně jako já se každý dověděl něco
nového,“ uvedla manažerka Blanka Březinová.
Blanka Březinová
manažerka SMS ČR
v Jihomoravském kraji

března v členské obci Hodslavice. Zákon o obcích, o němž přednášel odborník Jan Havlík, přilákal přes dvě desítky zástupců obcí z řad starostů,
zastupitelů a zaměstnanců obcí. Ožehavé téma završila plodná diskuse.
Druhá stáž se uskutečnila v druhé polovině měsíce v Klimkovicích.
Řeč byla o strategickém plánování na obcích, o dotacích, které lze v současné době čerpat, ale také o zajímavých již realizovaných projektech.
Stáž vedl dotační specialista a odborník na strategické plánování Luděk
Beneš. Účastníci úspěšně zakončili stáž závěrečným testem a následně
obdrželi i certifikáty.

Moravskoslezské sdružení připravilo k oběma akcím také doprovodný program. V Hodslavicích měli možnost účastníci navštívit Palackého
rodný dům a nedaleký kostel svatého Ondřeje z 15. století. V Klimkovicích absolvovali komentovanou prohlídku zajímavých investičních projektů města, kterým je provedl starosta Jaroslav Varga.

Moravskoslezský kraj uděloval ceny
cestovního ruchu. Mezi výherci jsou také
členské obce
Moravskoslezský kraj uděloval ceny cestovního ruchu. Ty mají podle
náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Jana Krkošky představovat
jedinečné atraktivity napříč krajem. Vítězily i členské obce SMS ČR.

Moravskoslezský kraj

SMS ČR uspořádalo v březnu dvě
vzdělávací akce. Rozdávaly se i certifikáty
Hned dvakrát mohli v březnu využít zástupci obcí z Moravskoslezského kraje jednoho z členských benefitů SMS ČR, kterým je vzdělávání.
V rámci projektu Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu
2018–2021 pro ně SMS ČR uspořádalo stáž o rozvoji obce a kurz k zákonu o obcích.

První místo v kategorii nejfotogeničtější místo kraje vyhrálo město Štramberk se svou Trúbou. Druhé místo v kategorii nejlepší počin v cestovním
ruchu vyhrál česko-polský přeshraniční projekt Silesianka – stezka rozhleden. Rozhledny v rámci oceněného projektu se nachází i v řadě členských
obcí SMS ČR. Druhé místo oslavovali i v rodišti Leoše Janáčka v Hukvaldech, kde kraj ocenil pochoutku Hukvaldské lopaťáky (podobné frgálům).
Třetí nejoblíbenější turistickou trasou byla zvolena trasa na Velký Roudný
v členské obci Roudno na Bruntálsku.

První ze vzdělávacích aktivit, kterou moravskoslezské sdružení společně s koordinátory projektu vzdělávání uspořádalo, se konala na začátku
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Michal Dresler
manažer SMS ČR
v Moravskoslezském kraji
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Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

Jihočeši vysadili diamantovou budoucnost

Nová dálková cyklotrasa propojí tři kraje

Ocenění Diamantový rýč získal mezinárodní projekt Klimagrün/Klimatická zeleň, do něhož se zapojily jihočeské obce. Dvouapůlletý projekt realizovala v kraji KS NS MAS Jihočeského kraje s finanční podporou Jihočeského kraje a Interreg AT-CZ. Přestože v loňském roce projekt skončil, letos už začíná sklízet první ovoce. Ještě ne to skutečné,
i když se díky zapojení jihočeských obcí podařilo vysadit více než 4000
nových stromů, z nichž asi dvě třetiny tvoří stromy ovocné, ale ovoce
v podobě ocenění, jež každoročně vyhlašují partneři iniciativy Sázíme
budoucnost. Nejúspěšnější sázející obdrží cenu vždy na výročním setkání v sídle Nadace Partnerství v Brně. Více informací najdou zájemci
zde: www.sazimebudoucnost.cz.
Milada Vopálková
manažerka SMS ČR v Jihočeském kraji

Královéhradecký kraj společně s Pardubickým a Olomouckým krajem dlouhodobě jednají o propojení svých území dálkovou cyklotrasou. Poslední jednání za účasti zástupců dotčených obcí z obou východočeských krajů, představitelů krajských samospráv a národního
cyklokoordinátora dospělo ke shodě na vedení dálkové cyklotrasy
nově označené číslem 8.

Všechno podstatné zaznělo
i na krajském shromáždění v Češnovicích
Problematika odpadů v rekreačních oblastech, vysokorychlostní internet či dopady nové legislativy na spolupráci obcí s kolektivními
systémy, to vše tvořilo jen část nabitého programu krajského shromáždění, které se uskutečnilo ve středu 23. března v jihočeské obci
Češnovice.

Trasa č. 8 vstupuje na území Královéhradeckého kraje v Českém ráji
u Pleskotského mlýna a vede přes Jičín, Nechanice a Hradec Králové do
Týniště nad Orlicí, odkud se nivou
Tiché Orlice dostane do Pardubického kraje. Z Chocně bude trasa pokračovat do Ústí nad Orlicí, odkud se
přes Českou Třebovou a Lanškroun
dostane do Olomouckého kraje. „Velmi si cením výsledků spolupráce obou
krajů a záměry na další rozvoj bezpečné infrastruktury pro cyklistiku plně podporuji. Věřím, že již letos v létě se na
kole projedeme po nově vyznačeném úseku dálkové cyklotrasy číslo osm alespoň do České Třebové,“ uvedl radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací. Jednání se účastnil společně s pardubickým radním Alexandrem Krejčířem, který má na starost majetek,
sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government.
Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR
v Královéhradeckém kraji
Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/
tiskove-centrum/u-nas-v-kraji/tisteny-zpravodaj-u-nas-v-kraji-55617/

Zlínský kraj

Zlínský krajský newsletter vychází
v nové grafické podobě
Nová grafika krajského newsletteru příjemně překvapila členské obce ze Zlínského kraje. Newsletter vychází jako čtvrtletník a letos by
nabídl vylepšenou podobu nejen co se týče grafiky, ale i obsahu.

Shromáždění navštívila předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková, která
promluvila o aktuálních tématech i současném celostátním dění a vysvětlila postoj SMS ČR k daným otázkám. Řeč byla například o novelizaci stavebního zákona či o dalším vývoji kvůli zkrachovalé Sberbank.
Prezentaci aktivit a výhod členství ve sdružení představila výkonná ředitelka Jana Přecechtělová. K pohodové jarní atmosféře přispěla i zdravice senátora Tomáše Jirsy, který poděkoval starostům za náročnou
práci v samosprávě, jíž důvěrně zná, neboť sám vykonává funkci starosty už 28 let.
Milada Vopálková
manažerka SMS ČR
v Jihočeském kraji

„Navázali jsme spolupráci přímo s úředníky kraje, se kterými se scházím na redakční radě a definujeme spolu témata, která by mohla ,moje‘ starosty zajímat,“ popsala krajská manažerka Iva Šimoníková.
Grafiku připravovala právě s dopomocí krajského Oddělení komunikace a vnějších vztahů. Výsledkem je profesionální a přehledný vzhled
tvořený v grafickém programu Canva. „Bývala jsem novinářka, ale grafiku
jsem nikdy nedělala. Byl to pro mě trošku oříšek, ale v SMS se potkávám neustále s výzvami, takže jsem zvyklá,“ konstatovala manažerka.
Starostové ze Zlínského kraje v čerstvém vydání krajského newsletteru našli informace o připravovaném krajském shromáždění, ale
i o činnosti předsednictva a jednání na krajské úrovni s náměstkem pro
dopravu Radkem Doleželem či o třech nových
členských obcích.
Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR
ve Zlínském kraji
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Karlovarský kraj

Krajské shromáždění si zvolilo
nové předsednictvo
Za přítomnosti více jak tří desítek starostek a starostů se v úterý
22. března uskutečnilo krajské shromáždění SMS ČR na Krajském úřadě v Karlových Varech. Účastníci se dozvěděli o řadě aktivit SMS ČR či
aktualit důležitých pro jejich práci a zvolili si nové předsednictvo.

O tom, že to byla schůzka přínosná pro obě strany, svědčí i uzavřená dohoda, že taková setkání budou probíhat pravidelně, a to každé tři měsíce. „Dveře v kanceláři hejtmana tak máme pro potřeby našich členů stále otevřené, za což děkujeme,“ uzavřel krajský manažer
Roman Svoboda.
Roman Svoboda
manažer SMS ČR
v Plzeňském kraji

Liberecký kraj

Energeticky soběstačný kravín má solární
panely, nádrže na dešťovku i bioplynku

Kromě představení rozsáhlých aktivit a činností SMS ČR i SMS-služeb,
které pomáhají samosprávám již řadu let, se akce zaměřila také na aktuální témata, jakými jsou migrační vlna uprchlíků z Ukrajiny, chystané
krajské dotace či nový ročník soutěže Vesnice roku.
Jedním z důležitých bodů programu byla i volba nového krajského
předsednictva. A koho si členové v kraji vybrali do svého vedení? Předsedou je starosta Poustky Jan Ryba, prvním místopředsedou starosta Bukovan Miroslav Stropek, druhým místopředsedou předseda krajského
Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka, novou členkou předsednictva je starostka Skalné Rita Skalová. „Gratuluji všem ke zvolení a přeji mnoho sil a odhodlání do všech bojů, do kterých se ve prospěch samospráv vydáte,“
vzkazuje krajský manažer Roman Svoboda.

„Kravín budoucnosti“ provozuje Josef Chuchlík v Bělé na Semilsku, kam pozval na prohlídku starosty Semilska a Tanvaldska. Objekt pojme 500 kusů
dobytka, přičemž více než 60 procent práce je zde automatizováno. Na
jednu pracovní směnu stačí podle majitele pouze čtyři zaměstnanci.
„Krávy nechodí na venkovní pastvu, proto je velmi důležité, aby byly stáje dobře
větrané,“ řekl návštěvníkům Josef Chuchlík. Ukázal jim stáj rozdělenou do
čtyř sektorů, z nichž jeden je například sektor, kde si kráva může odpočinout na 10 centimetrů vysoké PUR matraci. „Aby se mohly krávy po stáji bez
problémů pohybovat, mají obojek s čipem, který o každé z nich zaznamenává
veškerá data (počet kroků, jak dlouho přežvykuje, kolikrát se chodí dojit, kdy
a kolik žere či spí nebo kde se v areálu zrovna nachází.) Čip zároveň funguje jako
„klíč“, díky němuž se kráva dostane do kteréhokoliv sektoru,“ vysvětlil.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR
v Karlovarském kraji

Plzeňský kraj

První setkání s hejtmanem nebude
rozhodně poslední
Krajské předsednictvo SMS ČR se sešlo s hejtmanem Rudolfem Špotákem. A to nejen proto, aby ho přivítalo v jeho nové funkci, ale také aby
mu představilo aktivitu sdružení v kraji i předalo podněty z prostředí
menších obcí a měst, které samosprávy a jejich představitele tíží.
České zemědělství je podle Josefa Chuchlíka na špičkové úrovni.
Zmínil rovněž spolupráci při dodávkách mléka s německou mlékárnou
Miller, jež požaduje jen velmi kvalitní mléko a má přísné podmínky
pro získání certifikátu.
Stavba nadčasového kravína vyšla majitele na bezmála 150 milionů korun, návratnost odhaduje do 20 až 30 let. Josef Chuchlík připravuje pro zájemce na sobotu 14. května den otevřených dveří.
Petra Černá
manažerka SMS ČR
v Libereckém kraji
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Středočeský kraj
pořádá odbornou stáž pro volené zástupce a zaměstnance I. obcí

Témata, události a chystané akce
ve Středočeském kraji
Seznámení s novou manažerkou Gabrielou Lickovou, informace z Rady SMS ČR a ze Středočeského kraje, řešení otázky pomoci Ukrajině
(stav uprchlíků v kraji, asistenční centra apod.), problematika Sberbank v kraji a v neposlední řadě i plánování webinářů pro obce bylo na
programu březnového zasedání krajského předsednictva.

A co se chystá dál? Třeba krajské shromáždění
Na čtvrtek 5. května je naplánovaný seminář na téma „Digitalizace obcí“, který zacílí i na sociální sítě pro obce. Uskuteční se na Krajském úřadě Středočeského kraje.
Pokud máte otevřený diář, určitě si poznamenejte i termín letošního krajského shromáždění, které se koná ve čtvrtek 12. května od 13 hodin v sokolovně v Kácově. Těšit se můžete na zajímavý program i hosty.
Svoji účast přislíbila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková,
náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň, ale i předsedkyně
SMS ČR Eliška Olšáková.
Pozvánky a podrobnosti k plánovaným akcím obdržíte včas od krajské manažerky.
Martina Jiříková
manažerka SMS ČR
ve Středočeském kraji

CESTOVNÍ RUCH
V MALÝCH OBCÍCH

Jak začít rozvíjet cestovní ruch v malé obci,
aniž by se to významněji dotklo obecního rozpočtu?

26. 4. 2022, 9:00 – 16:30
PŘEROV NAD LABEM , Hostinec Na Růžku, U Rybníka 14, 289 16
PROGRAM

Dotační příležitosti
Přehled inspirativních projektů
Propagace, aneb jak být viděn
Příklady rozvoje cestovního ruchu v praxi
Prohlídka obce s důrazem na atraktivity cestovního ruchu
Konzultace, diskuse

Součástí stáže je návštěva skanzenu lidové architektury, zámku a motomuzea.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Beneš, starosta obce Přerov nad Labem

Marek Komárek, krajský manažer SMS ČR, z.s. Ústeckého kraje
Roman Svoboda, krajský manažer SMS ČR, z. s. Plzeňského kraje

www.portalzastupitele.cz

REGISTRACE

do 19. 4. 2022 na

KONTAKT

Karel Drašner, drašner@smscr.cz; tel.: +420 770 600 361
Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi?

Seriál

Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Starosta, hasič, hokejista, bagrista:
Vulgárně mně zatím nikdo nenadával, říká Martin Kodys
Martin Kodys je velitelem směny profesionálních hasičů na stanici v Telči. Zároveň je ale také uvolněným starostou
obce Třeštice na Vysočině. I když je v obou profesích jako ryba ve vodě, kvůli stále zvyšujícím se nárokům bude muset
nejspíš jednu z nich opustit, prozrazuje mimo jiné v rozhovoru.
Přiznám se, pane starosto, že ve vašem
případě ani nevím, na co se zeptat
dříve. Kromě toho, že jste starosta, jste
také profesionální hasič, hokejista,
bagrista… Zapomněla jsem na něco?
Dále jsem samozřejmě dobrovolným hasičem,
20 let jsem byl starosta sboru.

Čím z toho výčtu jste nejvíc?
Nejvíce myšlenek a času věnuji obci, takže se
asi cítím nejvíce starostou.

Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Traktoristou a částečně jsem si to splnil, když
pracuji s traktorbagrem.
18SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 4/2022

Vím o vás ještě pár pěkných drbů.
Například, že se ve svém volném čase
rád touláte s báglem, že jste v roce 2021
zorganizoval sraz Zetorů, že vaše obec
v čele s vámi obdržela v roce 2020
čestné uznání za malou obec s dlouholetou tradicí, službami pro mladé lidi
a dobrou spoluprací s podnikateli, že
jste v roce 2019 získali Oranžovou
stuhu v celostátním kole soutěže
Vesnice roku, která značí příkladnou
spolupráci obce se zemědělským
subjektem. Každá z těch informací by
vydala na samostatný rozhovor. Tak se
jen zeptám: Je to všechno pravda?

Co vám nejvíc pomáhá k načerpání
nových sil?
Aktivní dovolená s rodinou – voda, hory, kola,
lyže. Kromě dovolené na lyžích mám nejraději
ubytování pod stanem v kempu nebo pod širákem. Poslední roky ještě beru bágl, přesměruji telefon, sednu s kamarády na vlak a odjedu
do přírody. Díky mé práci hasiče mám také
možnost strávit 14 dní v lázních. Musím říct, že
bych pobyt v lázních přál každému.

Jak říkají sportovci – …tak určitě.

A co z toho vám udělalo největší
radost?

Jak se vám daří skloubit všechny
vaše profese? Prolínají se?
A která z nich má přednost?
Pokud jsem ve své hlavní práci, kde dělám velitele směny profesionálních hasičů na stanici v Telči, věnuji se plně povinnostem velitele.
A i při této práci, hlavně u větších zásahů, využívám toho, že se znám se starosty obcí. Daleko lépe se mi spolupracuje např. při zajištění občerstvení při déletrvajících zásazích. Naopak se na mě, jako hasiče, obrací starostové
s různými otázkami ohledně hasičiny. Nároky
na obě profese se stále zvyšují a myslím si, že
nebude trvat dlouho a jednu z nich budu muset opustit. Obě profese doplňuje velice dobře i jeden z mých koníčků, což je práce s bagry. Využívám je hodně často při práci v obci,
když je třeba provést různé terénní úpravy,
opravy poruch vodovodu, cest a spoustu dalších věcí. I v tomto případě se na mě obrací
starostové sousedních obcí. U profíků jsem
tuto zálibu využil např. při likvidaci následků
po povodních.

Radost mi dělá každá povedená akce, protože
je za ní vždy velké množství práce všech pořadatelů. Pokud mám nějaký úspěch vyzvednout nad jiný, tak je to vítězství Oranžové stuhy v celostátním kole. To je prostě pro všechny
občany a zapojené lidi nezapomenutelný zážitek, něco jako Nagano.

Snad každý z nás se občas zamýšlí nad
tím, zda je to, co dělá, užitečné, prospěšné pro jeho okolí, pro svět. Přijde mi,
že u vás je tato otázka zcela zbytečná.
Že vaše zaměření samo o sobě dává
odpověď… A tak se zeptám trochu
jinak. Jste šťastný v tom, co děláte?
Jsem.

Umíte hospodařit s energií tak, abyste
se zcela nerozdal pro druhé, a zároveň
tak, aby vám vystačila i pro vás, rodinu
a volný čas?
Bohužel se to stále učím, je to složité, ale musím říct, že se mi to začíná dařit. Více času trávím i s rodinou a najdu si čas i sám pro sebe.

Zřejmě podobně jako vaši kolegové
jste se i vy musel v pozici starosty
naučit snášet kritiku i vulgarity ze
strany občanů. Jak jste se s tímto
jevem naučil pracovat?
Když jsem se stal starostou, dostal jsem výbornou radu, že musím mít „kachní žaludek“. Dále
jsem zjistil, že každá kritika mě posunula vždy
o kousek dopředu. Musím říct, že vulgárně mně
ještě nikdo nenadával, ale nikdy neříkej nikdy.

Co se vám líbí na práci starosty?
Když člověk chce, může toho spoustu udělat
pro druhé, a to hlavně rychle a efektivně.

Co se vám na ní naopak nelíbí?
Nejsmutnější na práci starosty je to, že protože
musí dělat i nepopulární rozhodnutí, stávají
se občas z jeho přátel nepřátelé.

Budete kandidovat
i v příštím období? Proč?
Budu. Jednak chci, aby naše obec i nadále zůstala samostatná a mohli o rozvoji a životě v ní
rozhodovat zastupitelé z řad našich občanů.
Druhým důvodem je právě nyní připravovaná
akce výstavby kanalizace a ČOV, při které se
v případě realizace zadlužíme a nerad bych předával obec zadluženou a s rozdělanou prací.

Budeme vám držet palce!
Rozhovor připravily
Marie Šuláková a Marcela Syrová
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KDY / KDE / CO
Portál zastupitele
19. 4. / 21. 4. / 26. 4. / 28. 4.
ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
ŠMS intenzivní kurz online.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
pondělí 25. 4., 10:00 – 15:00
KURZ VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH
ELEKTORNICKÝCH NÁSTROJŮ
Online kurz. Vybrané elektronické nástroje
a jejich využití v praxi.
Lektoři: Mgr. Michal Hinda, Ing. Jan Havlík, MPA.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
úterý 26. 4., 9.00 – 16.30 hod.
CESTOVNÍ RUCH V MALÝCH OBCÍCH
Prezenční stáž.
Přerov nad Labem (Středočeský kraj).
Lektoři: Marek Komárek, Roman Svoboda,
Jiří Beneš, starosta obce.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
pátek 29. 4.
KNIHOVNA V OBCI
Prezenční stáž. Svijany (Liberecký kraj).
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
čtvrtek 5. 5.
OBEC V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ
Prezenční stáž. Praha, KrÚ Středočeského kraje.
Lektor: Mgr. Michal Hinda.
Příklady z praxe prezentují: Tomáš Pavelka,
starosta obce Mořice; Veronika Nováková,
redaktorka, pracovnice vztahů k veřejnosti
města Hustopeče.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
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SMS-služby s. r. o.
čtvrtek 21. 4., 14:00 – 16:00 hod.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář

čtvrtek 28. 4., 14:00 – 16:00
ŠKOLY A ZDRAVOTNICKÉ ÚKONY
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
středa 4. 5., 13:00 – 15:00 hod.
NOVINKY VE ŠKOLSTVÍ VYVOLANÉ
VÁLKOU NA UKRAJINĚ
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
čtvrtek 5. 5., 15:00 – 17:00 hod.
ASISTENT PEDAGOGA: AKTUÁLNÍ OTÁZKY
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
čtvrtek 12. 5., 13:00 – 15:00 hod.
ŠKOLNÍ VÝLET VERSUS PRÁVO
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
čtvrtek 19. 5., 13:00 – 15:00 hod.
ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY:
PRVNÍ KROKY VE FUNKCI
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
čtvrtek 26. 5., 13:00 – 15:00 hod.
ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dvouhodinový webinář.
Přednášející: Jarmila Kotrbová.
Cena 800 Kč + DPH.
přihláška na webinář
Obce a školy, které jsou klienty
pověřenců SMS-služeb, mají slevu ve výši 25 %.
Více informací SMS-seminář – o školách nejen
pro školy | SMS-služby s.r.o. (sms-sluzby.cz)

SMS ČR
Akce ve vašem kraji
čtvrtek 21. 4., 15 hod.
Moravskoslezský kraj:
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR
Jednání v obci Litultovice.
Bližší informace: Michal Dresler,
krajský manažer, dresler@smscr.cz,
tel.: 604 773 327
úterý 26. 4., 8:30 – 13:00 hod.
Liberecký kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajský úřad Libereckého kraje v Liberci.
Bližší informace: Petra Černá,
krajská manažerka, cernap@smscr.cz,
tel.: 604 967 432

úterý 26. 4., 9:30 – 15:30 hod.
Pardubický kraj:
SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA
Seminář pro obce.
Kulturní dům v Pusté Kamenici.
Bližší informace: Kristýna Vodrážková,
krajská manažerka, vodrazkova@seznam.cz,
tel.: 725 532 360
čtvrtek 5. 5.
Středočeský kraj:
DIGITALIZACE OBCÍ
Seminář pro obce.
Krajský úřad Středočeského kraje.
Bližší informace: Martina Jiříková,
krajská manažerka, jirikova@smscr.cz,
tel.: 605 039 967
úterý 10. 5.
Olomoucký kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Bližší informace: Kateřina Kapková,
krajská manažerka, kapkova@smscr.cz,
tel.: 733 327 195
čtvrtek 12. 5., 13.00 hod.
Středočeský kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Sokolovna v Kácově. Akci předchází jednání
krajského předsednictva (od 11.30 hod.).
Bližší informace: Martina Jiříková,
krajská manažerka, jirikova@smscr.cz,
tel.: 605 039 967
čtvrtek 19. 5., od 15.00 hod.
Moravskoslezský kraj:
KRAJSKÉ PŘESEDNICTVO SMS ČR
Jednání v obci Zbyslavice.
Bližší informace: Michal Dresler,
krajský manažer, dresler@smscr.cz,
tel.: 604 773 327
čtvrtek 9. 6.
Jihomoravský kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Obec Petrov.
Bližší informace: Blanka Březinová,
krajská manažerka, brezinova@smscr.cz,
tel.: 606 084 855
úterý 14. 6.
Moravskoslezský kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Bližší informace: Michal Dresler,
krajský manažer, dresler@smscr.cz,
tel.: 604 773 327
čtvrtek 16. 6., 13.30 – 16:00 hod.
Středočeský kraj:
KRAJSKÉ PŘESEDNICTVO SMS ČR
Online jednání.
Bližší informace: Martina Jiříková,
krajská manažerka, jirikova@smscr.cz,
tel.: 605 039 967
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