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Štramberk v Moravskoslezském kraji je rovněž členským městem SMS ČR. Pro svou malebnost bývá nazýván Moravský Betlém. Městu dominuje pozůstatek dávného středověkého hradu Štramberská Trúba.

TÉMA
CO ČEKÁ KONČÍCÍHO
STAROSTU PO VOLBÁCH?
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S blížícím se koncem prázdnin se
nezadržitelně blíží také letošní
komunální volby. Někteří starostové už
se rozhodli nekandidovat a uvolnit post
svým nástupcům. To však neznamená,
že dnem voleb jejich povinnosti vůči
obci zcela končí. Jaká je zákonná
úprava počátku nového volebního
období a na co si funkcionáři musí dát
pozor?

SERIÁL
PŘEDSTAVUJEME
PRACOVNÍ SKUPINU
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ
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„Zabýváme se také energetickou krizí,
především přípravou na letošní zimu.
Bohužel je situace vážná a rychlá řešení
neexistují. Každý starosta sám nejlépe
zná svoji obec a její možnosti, proto by se
měl zamyslet jednotlivě nad možnými
kroky, které může udělat,“ říká v dalším
díle seriálu o pracovních skupinách
starosta Kněžic Milan Kazda.

ZPRÁVY Z KRAJŮ
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POŽÁR
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
DAL STAROSTŮM CENNOU LEKCI.
NA CO BY MĚLI PŘÍŠTĚ
PAMATOVAT?
Požár v Národním parku České Švýcarsko ohrožoval i některé obce. Starostové
měli plné ruce práce a pro mnohé z nich
se jednalo o cennou zkušenost. Pohled
na čerstvé události popisuje s drobným
odstupem starostka Janova u Hřenska
Ladislava Kotková.

Editorial

NECHME TO NA PŘÍRODĚ, ALE…
Nechej to na přírodě, snaží se mi občas radit moje maminka, která
nosí hrdě šedé vlasy, ale já se stejně dál barvím, protože si ráda dělám, co chci, a protože si (kdo mě zná, ten ví) úplně nepotrpím na
hlášku: „Vy jste taková přírodní, že?“
Nechme to na přírodě, zaznívá dnes i ze stanice Českého rozhlasu
z různých debat kolem požáru v Českém Švýcarsku. Shoduje se na tom
odborník přes národní parky, ale i provozovatel tří penzionů v jedné
z nepostiženějších obcí, mezi nimiž měl moderátor v plánu rozpoutat
živou diskuzi, neboť čekal, že provozovatel bude mluvit jinak než odborník, že bude požadovat urychlené kompenzace a zejména zásahy
člověka, který požářiště co nejdříve osází novou zelení. Přiznám se, že
v tomto případě se mi hláška Nechme to na přírodě moc líbí. Byť nejsem
odborník, přijde mi to docela logické, navíc při takových debatách cítím
uspokojení z toho, že se aspoň někdy někdo s někým v něčem shoduje…
Nechat to na přírodě, nechat to být a jen čekat, to ovšem vždycky
nejde. Tentokrát navazuji na rozhovor se starostou Kněžic Milanem
Kazdou, který v dalším díle seriálu o pracovních skupinách apeluje
na starosty kvůli energetické krizi, neboť zatímco v Českém Švýcarsku je v tuto chvíli až příliš velké horko (v čase, kdy toto píšu, ještě stále hoří), zima nám pomalu ale jistě klepe na dveře a je třeba se na ni
připravit. Situace je vážná a rychlá řešení neexistují, proto by se měl
každý starosta, který sám nejlépe zná svoji obec a její možnosti, jednotlivě zamyslet nad možnými kroky, které může učinit. Sedět s ru-
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kama v klíně a nadávat na drahotu, to se může už za pár měsíců ukázat jako velmi špatně investovaný čas, říká Milan Kazda v rozhovoru.
Celá řada výrazných starostů, kteří tuto práci vykonávali někdy i desítky let, letos nekandiduje už ani do zastupitelstva. Jak se jim po takové době opouští starostovská židle spjatá s jejich každodenním životem? Vím, je to různé. Možná se ale mnozí odcházející i nově příchozí
najdou v rozhovoru s Dagmar Novosadovou, kunínskou starostkou,
která do výše jmenované skupiny výrazných, dlouholetých a nekandidujících starostů patří. I když to vždycky nejde, „značkou ideál je předání
obce nástupci, kterého si odcházející starosta vychová, neboť je to škoda, když
se rozjetý vlak zastaví,“ říká.
A tak si zde na závěr dovolím vám všem, ať už odcházejícím,
znovuzvoleným či nově zvoleným starostům, popřát slovy Dáši Novosadové, abyste vykročili do nové etapy života tou správnou nohou. Ať se vám daří v soukromém i profesním životě. Za sebe pak
ještě dodám: pokud to půjde, dělejte věci tak,
jak je sami dělat potřebujete, ta starostovská rozhodnutí však zejména s ohledem na
to, aby prospívala a nebrzdila obce v rozvoji.
Příjemné čtení a pěkný zbytek léta.
Marie Machačová, šéfredaktorka

Také stojíte před výběrem nového dodavatele energií?

SMS ČR připravuje společný nákup na Českomoravské komoditní burze
Nepřehledná situace v dodávkách plynu a elektrické energie z konce loňského roku se sice zčásti Aktuálně
uklidnila, řadě obcí však letos v prosinci končí fixace cen a stojí před výběrem nového dodavatele.
SMS ČR je připraveno svým členským obcím pomoci a aktuálně chystá pro zájemce společný nákup na Českomoravské komoditní burze.

Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 26. srpna

Proč je společný postup výhodný?

Soutěžit se budou dodávky elektrické energie a plynu do konce roku
2023. Obce, které se budou chtít ke společnému postupu připojit, musí
uzavřít se SMS ČR smlouvu o společném zadávání, připravit potřebné
podklady a vše odeslat nejpozději do 26. srpna. Do konce srpna pak
sdružení uzavře seznam zájemců a finalizuje podklady.

Společný postup na burze je pro účastníky i za stávající situace výhodný
mimo jiné proto, že některé obce a města mohou s ohledem na celkovou
cenu nakupovat pouze formou veřejné soutěže. Společný postup navíc
umožňuje nastavení takových kritérií, která samostatná obec nikdy nastavit nemůže. S ohledem na výsledné dodavatele je tento postup výrazně bezpečnější a poskytuje větší nabídku nástrojů pro výběr ceny (fixace, postupná fixace, spot).
Potřebné formuláře a více informací naleznete na webu SMS ČR www.smscr.cz.
Oldřich Vávra
1. místopředseda SMS ČR
a starosta obce Tupesy

Situaci zmapovaly dva webináře
Situaci na trhu zmapovaly na konci července dva webináře, během nichž
se účastníci dozvěděli, jak postupovat, aby docílili zajímavé nabídky.
Zhlédnout je můžete i ze záznamu zde: https://www.youtube.com/results?search_query=sms+education

Střediska volného času se o finance nemusejí obávat, ujišťuje MŠMT
Objem finančních prostředků určených na provoz středisek volného času (SVČ) zůstane stejný. Ředitel odboru finančního řízení MŠMT Pavel Křeček o tom opakovaně ujistil předsedu Pracovní skupiny pro financování samospráv SMS ČR
Petra Haladu. O novém systému financování spolu diskutovali na půdě ministerstva ve středu 10. srpna.
SMS ČR se podobně jako kraje vymezilo k návrhu vyhlášky a vloni v listopadu upozornilo na možná rizika v mezirezortním připomínkovém řízení. Během vypořádání sdružení reagovalo na obavy zaznívající z území, jež se týkaly budoucnosti těchto školských zařízení, jelikož ministerstvo je podle nové legislativy „objednatelem“ pouze dvou činností,
které SVČ vykonávají. Těmi jsou kroužky a tábory.
2

Na schůzce zaznělo, že v případě kroužků se budou finance rozdělovat pomocí dvou normativů: „dítě do tří hodin“ a „dítě nad tři hodiny“,
přičemž případné rozdíly mezi jednotlivými školskými zařízeními budou řešit kraje. „Pokud se během prvního roku prokáže, že systém není dobře
nastaven, a toto bude doloženo kvantifikovatelnými daty, může se přistoupit
k revizi systému financování,“ připustil Pavel Křeček.
red
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Pracovní skupina pro veřejnou správu a služby
jednala o prázdninách v Heřmanově
Komunální volby v obcích byly hlavním tématem výjezdního jednání Pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby,
jež se uskutečnilo pod taktovkou její předsedkyně Pavly Chadimové v Heřmanově, kde vykonává funkci starostky.
Členové pracovní skupiny diskutovali o zkušenostech se sestavováním
kandidátek do obecních zastupitelstev, počtech členů zastupitelstev,
ale třeba i odměňování a fungování opozice. Došlo i na setkání se zástupci mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko v Martinicích.
Účastníci si prohlédli budovu „hasičky“, kde starosta Martin Drápela
popsal, jak došlo ke kompletnímu zbourání a následně výstavbě zázemí pro obecní techniku, JSD, prostory obecního úřadu i knihovny.
Debatovalo se i o využívání dotací na nákup techniky, zacházení
s obecním majetkem, zápůjčkách, zazněly rozdílné pohledy na zaměstnávání obecních zaměstnanců. Pavla Chadimová provedla hosty Heřmanovem, ukázala jim prodejnu, kterou v prostorách COOP provozuje obec.

Zajímavostí je zde i provoz pošty Partner a současně místní knihovny, který zvládá v prostorách budovy bývalé školy v jednom čase jeden člověk. Starostka zmínila také příměstský tábor, který se zde koná v komunitní škole Heřmánek po dobu pěti týdnů. Mezi příklady
dobré praxe zaujal vtipný kalendář s názvem Psi ze
vsi 2022, jehož vydavatelem je obec Přerov nad
Labem.
Marcela Syrová
manažerka SMS ČR v Kraji Vysočina

Máte problém s distributory? ERU vytvořil na žádost
SMS ČR sběrné místo pro vaše podněty
Na negativní postoj distributorů narazila řada obcí, které už s předstihem myslely na alternativní zdroje energie.
Mnoho žádostí o připojení obecních decentrálních zdrojů výroby energie distributoři zamítli. V reakci na apel SMS ČR
proto Energetický regulační úřad (ERU) vytvořil sběrné místo, kam mohou obce zasílat své podněty, jimiž se bude úřad
individuálně zabývat. Napsat můžete na adresu pripojeni@eru.cz.

SMS ČR: Energetická krize je tématem číslo jedna

Zájem o fotovoltaiku vzrostl čtyřnásobně…

Energetická krize a její dopady na hospodaření obcí je pro zástupce
SMS ČR v současné době tématem číslo jedna. K problematice obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetiky, aktuálních legislativních
nedostatků se sešla skupina expertů v úterý 9. srpna.

Na schůzce mimo jiné také zaznělo, že dle zdrojů Ministerstva průmyslu
a obchodu vzrostl oproti loňsku čtyřnásobně zájem o fotovoltaické elektrárny. To má za následek nedostatek kapacit dodavatelských firem a zásob na trhu. Podobně chybí i tepelná čerpadla či solární panely.
red

Operační program Životní prostředí 2021+: Spouští se první výzvy
V pondělí 15. srpna se spustily první výzvy pro další programové období Operačního programu Životní prostředí
2021–2027 (OPŽP). Do konce letošního roku hodlá Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit 28 výzev, a to ze všech oblastí programu. Odkaz naleznete i na novém webu smscr.cz.

Pro žadatele je připraveno celkem 61 miliard korun
Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021–2027 připraveno z fondů Evropské
unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun. Nejvíce peněz je určeno na zajištění přístupu
k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), významná alokace směřuje také do projektů na zvyšování energetické účinnosti a snižování
emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další finance poputují na ochranu
přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu kli-

matu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do
odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.).
Výzvy spuštěné 15. srpna se zaměřují na oblast vodního hospodářství
(výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV). Další lze očekávat hned v následujících dnech. Už ve středu 17. srpna by měly být vyhlášeny výzvy z oblasti odpadového hospodářství, kde je možné čerpat např. na RE-USE
centra či sběrné dvory.
Více informací najdete na www.opzp.cz.
red
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Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2022!
Krajští vítězové 26. ročníku soutěže Vesnice roku už oslavili nebo se právě chystají oslavit svá prven- Aktuálně
ství a na cestu se vydala celostátní hodnotitelská komise, která má nyní za úkol vybrat ze třináctky finalistů celkového vítěze. Kdo to bude, to se dozvíme na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Celkový vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2022“ získá finanční odměnu formou dotace
ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Krajští vítězové získali ocenění Zlatá stuha

Cenu naděje pro živý venkov zaštiťuje SMS ČR

Obcím, které zvítězily v krajských kolech, byla udělena Zlatá stuha. Zkrátka ale nepřišly ani jiné vesnice. Modrou stuhu mohly získat za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského
subjektu. Udělovány byly také diplomy, které ocenily třeba výjimečnou
knihovnu či kroniku, a Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.

Jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže je i Sdružení místních samospráv ČR, které uděluje Cenu naděje pro živý venkov. Smyslem tohoto
ocenění je vzdát hold občanské pospolitosti, která nestaví na hmotných
statcích, ale na konkrétních lidech.
red / zdroj: vesniceroku.cz

Kraj

Jihomoravský
Zlínský
Středočeský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Jihočeský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Ústecký
Vysočina

Přehled obcí oceněných stuhami v rámci krajských kol (stuhy):

Zlatá stuha
Modrá stuha
Bílá stuha
Zelená stuha
Oranžová stuha
za vítězství
za společenský život
za činnost mládeže
za péči o zeleň
za spolupráci obce
v krajském kole
a životní prostředí
a zemědělského subjektu
Kostelec
Plenkovice
Ochoz u Brna
Ořechov
Sudoměřice
(okr. Hodonín)
(okr. Znojmo)
(okr. Brno-venkov)
(okr. Brno-venkov)
(okr. Hodonín)
Veselá
Nedachlebice
Zašová
stuha neudělena
stuha neudělena
(okr. Zlín)
(okr. Uherské Hradiště)
(okr. Vsetín)
Kostelní Lhota
Pátek
Čistá
stuha neudělena
stuha neudělena
(okr. Nymburk)
(okr. Nymburk)
(okr. Rakovník)
Velká Hleďsebe
obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
(okr. Cheb)
Žďár nad Metují
Ohnišov
Pohoří
Stračov
stuha neudělena
(okr. Náchod)
(okr. Rychnov n. Kněžnou) (okr. Rychnov n. Kněžnou)
(okr. Hradec Králové)
Poniklá
Višňová
Všelibice
Svijany
stuha neudělena
(okr. Semily)
(okr. Liberec)
(okr. Liberec)
(okr. Liberec)
Závada
Moravice
stuha neudělena
stuha neudělena
stuha neudělena
(okr. Opava)
(okr. Opava)
Albrechtice nad Vltavou
Drahonice
Čepřovice
Doudleby
Mažice
(okr. Písek)
(okr. Strakonice)
(okr. Strakonice)
(okr. České Budějovice)
(okr. Tábor)
Vernířovice
Dřevnovice
Čelechovice na Hané
Loštice
Slatinice
(okr. Olomouc)
(okr. Šumperk)
(okr. Prostějov)
(okr. Prostějov)
(okr. Šumperk)
Biskupice
Studnice
Choltice
stuha neudělena
stuha neudělena
(okr. Svitavy)
(okr. Chrudim)
(okr. Pardubice)
Kařez
obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude obec, která získala ocenění, bude
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
oznámena na krajské slavnosti
(okr. Rokycany)
Lukavec
Křešice
Dolní Poustevna
Slatina
stuha neudělena
(okr. Litoměřice)
(okr. Litoměřice)
(okr. Děčín)
(okr. Litoměřice)
Nová Ves u Nového Města
Třeštice
Smrčná
Číměř
Dolní Město
na Moravě
(okr. Jihlava)
(okr. Jihlava)
(okr. Třebíč)
(okr. Havlíčkův Brod)
(okr. Žďár n. Sázavou)

Dotace v programu Obchůdek 2021+ budou vyšší.
Aktuálně
Požádat o ně lze do 15. října
O milion korun se zvýšila maximální dotace pro jednotlivé kraje v programu Obchůdek 2021+,
který pomáhá prodejnám na venkově. Program vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, pomoci má krajům mimo území hlavního města Prahy s udržením provozu maloobchodu v obcích do
1000 obyvatel nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní část má do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Prodejny, nebo jejich provozovatelé, mohou požádat o dotaci od 1. září do 15. října.
Celková alokace určená na výzvu v roce 2022 je 52 mil. Kč, maximální dotace pro kraj činí
4 mil. Kč na tuto výzvu, což je o milion korun na každý kraj více než v roce 2021. Na jednu prodejnu smí kraj použít maximálně 130 000 Kč z programu, tyto prostředky musí být použity na provozní financování.
red
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Co čeká končícího starostu po volbách?

Téma

S blížícím se koncem prázdnin se nezadržitelně blíží také letošní komunální volby. Někteří starostové už se rozhodli
nekandidovat a uvolnit post svým nástupcům. To však neznamená, že dnem voleb jejich povinnosti vůči obci zcela
končí. Jaká je zákonná úprava počátku nového volebního období a na co si funkcionáři musí dát pozor?

Pravomoc až do zvolení
nového starosty
Prvním dnem voleb zaniká mandát všem členům zastupitelstva obce bez ohledu na to, zda
jsou pro výkon funkce uvolněni a jakou další
funkci zastávají. Specifické postavení mají
však dosavadní starosta a místostarosta, jimž
zánikem mandátu zastupitele nekončí výkon
jejich funkcí, a to ani v případě, že ve volbách
nebyli zvoleni nebo vůbec nekandidovali. Aby
bylo zajištěno nutné fungování obce a obecního úřadu v období těsně po volbách, stanoví § 107 zákona o obcích, že dosavadní starosta a místostarosta v období ode dne voleb do
zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty nadále vykonávají své
pravomoci.

Výjimečně a z vážných
objektivních důvodů…
Příslušné ustanovení obsahuje také pojistku
pro případ, kdy dosavadní starosta po volbách
své pravomoci nevykonává – k tomu by však
mělo dojít pouze výjimečně z vážných objektivních důvodů (typicky pro nemoc), nikoliv
z libovůle dosavadního starosty. V takovém
případě pravomoci starosty vykonává dosavadní místostarosta; je-li dosavadních místostarostů více, tak ten, kterého přede dnem
voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta.

starosta by se tedy měl informovat po uplynutí lhůty po podání návrhu na příslušném krajském soudě, který řízení o návrzích vede, aby
měl jistotu, na který termín má ustavující zastupitelstvo svolat.

Nejdůležitější úkol?
Svolat ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva

Ustavující zasedání
zastupitelstva má většinou
slavnostnější charakter

Pokud je zřejmé, že dosavadní starosta nebude nadále ve funkci pokračovat, neměl by
v ideálním případě v období po volbách činit
žádná klíčová věcná rozhodnutí, která snesou
odkladu. Vedle běžné správy obce je jeho nejdůležitějším úkolem svolat ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, a to tak, aby
se konalo do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
neplatnost hlasování (která činí 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí
ve Sbírce zákonů), a jestliže byl nějaký z těchto
návrhů podán, do 15 dnů ode dne právní moci
rozhodnutí soudu o posledním z podaných
návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů
nebylo vyhověno.
Jak upozorňuje komentář k zákonu o obcích od autorů Potěšila a kol., soud nemá povinnost neprodleně po obdržení návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování informovat dosavadního starostu příslušné obce. Dosavadní

Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, ustavující zasedání zastupitelstva má většinou slavnostnější charakter. Podle § 91 zákona o obcích mu předsedá dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do
doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Volby starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce (pokud je v obci ustavena)
jsou povinnými body programu ustavujícího
zasedání. Vedle toho je nicméně možné na
ustavujícím zasedání rozhodovat o jakékoliv
jiné záležitosti spadající do pravomoci zastupitelstva obce.

Předání starostovské agendy
právní předpisy
detailně neupravují
Předání starostovské agendy mezi dosavadním a novým starostou právní předpisy detailně neupravují a jeho náročnost bude odvislá

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 8/2022

od specifik (počtu obyvatel, šíře vykonávaných
agend, výše rozpočtu a rozsahu investičních
projektů v realizaci) každé jednotlivé obce.
Oba funkcionáři by v každém případě měli
v zájmu obce a jejích občanů na předání agendy spolupracovat, a to bez ohledu na případné
osobní neshody.

Povinnost podat
výstupní a vstupní oznámení se
týká i znovuzvolených starostů
Podle zákona o střetu zájmů pak obecní úřad
zapíše do registru oznámení skončení funkce
dosavadního a zahájení funkce nového starosty, a to do 15 dnů ode dne, kdy k tomu došlo (ve
většině případů půjde o tentýž den konání
ustavujícího zasedání). Do 30 dnů od zápisu
mají pak funkcionáři povinnost podat výstupní či vstupní oznámení. Specifikem v tomto
případě je, že skončení a zahájení funkce se
zapisuje i u těch funkcionářů, kteří byli zvoleni
opakovaně – ti poté podávají výstupní i vstupní oznámení najednou.
Zpracoval
Dominik Hrubý
legislativní
analytik SMS ČR
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Rozhovor: Je špatně, když nové vedení neguje vše,
co to předcházející udělalo
Letošní komunální volby budou možná zajímavější než jiné. Řada starostů, kteří tuto práci vykonávají desítky let, se letos rozhodla už vůbec nekandidovat.
Důvody pro to mohou mít různé. Jedni možná pociťují smutek, jiní zase úlevu.
Vždyť obec, které tak dlouho starostovali, se za ta léta stala nejen zdrojem dennodenních starostí, ale mnohdy také „dítětem“, o které pečovali. Jak se s tím vypořádat a jak obec předat či nepředat svému nástupci? Na to jednoznačný návod neexistuje a v každé obci to bude individuální. Podle starostky moravskoslezského Kunína Dagmar Novosadové by bylo ideální, kdyby odcházející
starosta předal obec nástupci, kterého si „vychová“. Ne vždy to ale jde.
Na sociálních sítích jste oznámila,
že v letošních komunálních volbách
kandidovat nebudete. Po celkem 27 letech
svého působení na obci končíte a dáte
prostor jiným, jak jste napsala.
Proč jste se tak rozhodla?
Protože nastal čas na změnu… Zaječí úmysly
jsem měla již před čtyřmi lety, bylo to po velmi
těžkém volebním období s opozicí, jenomže
v té době získala naše kandidátka silnou podporu občanů. Kdyby se hlasy nepřepočítávaly,
obsadili bychom všechny mandáty v zastupitelstvu, a to jsme měli šest kandidátek. Nemohla jsem to svým voličům, kteří mi dali důvěru, udělat. Každopádně rozhodnutí souvisí
s věkem, trochu i s únavou. Na obecním úřadě
jsem začínala v prosinci 1995 jako ekonomka,
od roku 1998 jsem byla místostarostkou a od
roku 2002 starostuji. Dala jsem obci a jejím
občanům to nejlepší, co ve mně bylo, energie
pomalu ale jistě začíná docházet. Cítím, že toto je má poslední šance na změnu. Za čtyři roky by bylo těžké začínat někde jinde, do důchodu mám ještě poměrně daleko. Navíc jsem
si začala vážit svého volného času, kterého
mají starostové, pokud dělají svou práci nebo
spíše poslání naplno, velmi málo. Volný čas
pro mě začal být prioritou, a tak se starostovat
z mého pohledu nedá.

Jaký z toho máte pocit?
Cítíte smutek nebo spíš úlevu?
Pocity mám různé, ale převažuje spíše úleva
a z úst spousty mi blízkých lidí jsem slyšela, že je
to i vidět. Každopádně se občas dostaví i smutek,
ne z konce a nového začátku, na ten se opravdu
těším a je výzvou, ale spíš z chování některých lidí
v mém okolí. Někdy je těžké to v sobě zpracovat.

Podaří se vám do konce volebního
mandátu dokončit vše potřebné,
co jste dokončit potřebovala?
Žádný starosta nikdy nedokončí vše, co potřebuje. V současné době realizujeme v Kuníně
dva velké projekty – na místě starého kina stavíme kulturní sál, který nám v obci chybí, a provádíme kompletní rekonstrukci obecního úřadu,
náklady na obě akce jsou ve výši cca 50 mil. Kč.
Obě akce jsou podpořeny dotací v součtu cca
6

23 mil. Kč a mají být dokončeny do konce roku.
Ve stejném termínu musí být z kotlíkových dotací dokončena fotovoltaika na budově základní školy. Žádosti o dotace a také jejich administraci dělám na obci sama, tak doufám a pevně
věřím, že všechny akce budou dokončeny bez
problémů, udělám pro to maximum. Nyní ještě
připravuji žádost o dotaci na revitalizaci rybníku a výběrová řízení na projekt nástavby základní školy a fotovoltaik na čistírnách odpadních vod (máme v Kuníně dvě), před dokončením je projektová dokumentace na chybějící
větve splaškové kanalizace. Všechny tyto projekty jsme v minulých volbách měli zahrnuty do
volebního programu a sliby se mají plnit. Takže
vše potřebné dokončit musím.

Předání starostovské agendy mezi
dosavadním a novým starostou právní
předpisy detailně neupravují.
Přesto… obec by měla být ve svém rozvoji
jako rozjetý vlak a zřejmě nikdo si
nepřeje, aby se zbytečně zastavoval.
Nebo si myslíte, že je to zastavení potřebné?
Každé zastavení rozvoji obce škodí. Je špatně,
když nové vedení neguje vše, co předcházející
udělalo. Ano, jsme lidi a můžeme dělat chyby.
Avšak odpovědnost za veškerá zásadní rozhodnutí by mělo mít zastupitelstvo a rada, pokud
je zvolena, nejen starosta. Každopádně každé
zastupitelstvo má právo na přehození výhybky
a směřování cesty vlaku jiným směrem.

Jak tomu bude v případě Kunína? Zasvětíte
svého nástupce do práce starosty nebo ho
necháte, aby se zorientoval sám?
Pokud o to bude nový nástupce stát, informace mu předám. A vzhledem k tomu, že jsem se
rozhodla odejít sama, nerozhodne o mně někdo jiný, nemám důvod potřebné informace
neposkytnout a být zapšklá a negativní. Uškodilo by to jen a jen obci. Ovšem na vše musí být
dva… Jen to bude možná složitější skloubit vše
časově, protože budu mít (doufám a věřím)
nové zaměstnání. Každopádně naše obec má
štěstí, že na obecním úřadě pracují zaměstnanci, kteří svou práci dělají dobře a rozumí jí,
chod úřadu by tedy měl pro občany zůstat zachován. Rozjeté projekty budou zasmluvněny

a měly by být tedy dokončeny. V loňském roce
jsme schválili Program rozvoje obce, tak pokud nové zastupitelstvo a z něj zvolený starosta nasednou do tohoto hezky rozjetého vlaku,
zastavit by se neměl.

Vím, že to bude v každé obci velmi
individuální. Jak by ale měl ideálně takový
odchod starosty vypadat?
Ideálním stavem je, když starostování převezme někdo, kdo má zkušenosti, nadhled, vidí
dál než na konec obce a konec volebního období, je pozitivní, nadšený a ochotný přizpůsobit
svůj čas obci. Měl by mít rád svou práci a obec,
nestarostovat jen pro peníze. Značka ideál je
předání obce nástupci, kterého si odcházející
starosta vychová. Ne vždy to jde…

Po čem se vám bude stýskat
a po čem naopak nebude?
Stýskat se mi bude po spoustě věcí. Po vítání občánků, setkávání s dětmi ze školky a školy, setkávání se starostkami a starosty napříč republikou, setkávání se zajímavými lidmi, které mi
práce do života přivedla. Vždy to byla příjemná
a inspirativní setkání spjatá s výměnou zkušeností. A stýskat se mi bude také po spoustě dalších věcí, mnohdy po maličkostech. Nebude mi
smutno po komplikovaných a neustále kritických občanech, naštěstí jich není moc.

Co popřejete svým kolegům, kteří učinili
stejné rozhodnutí jako vy? A co naopak
těm, kteří přijdou po nich?
Svým kolegyním a kolegům, kteří udělali stejné
rozhodnutí jako já, přeji, aby vykročili do nové
etapy života tou správnou nohou. Přeji jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, protože když
jsme spokojeni sami se sebou, jsme spokojeni
i ve svém životě. A našim nástupcům přeji to samé. Také budou začínat novou životní etapu.
Ať se nám všem daří v soukromém i profesním
životě.
Děkuji za
rozhovor
Marie Machačová
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Seriál

Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR
Pracovním skupinám, kterých je v SMS ČR celkem devět, přibývají noví členové. Skupiny se tak rozšiřují o posily, které mohou 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 šestý: Pracovní skupina pro životní prostředí
a zemědělství
Milan Kazda je další novu tváří, která se letos objevila v čele pracovní skupiny (PS), konkrétně PS pro životní prostředí a zemědělství. Ve vedení vystřídal Veroniku Vrecionovou. Milan Kazda je od roku 1998 starostou obce Kněžice ve Středočeském kraji, první energeticky soběstačné obce v České republice, je rovněž aktivním členem PS pro energetiku. A že mezi těmito
dvěma oblastmi nestaví hranice, ale snaží se je naopak propojovat, vyplývá
i z následujícího rozhovoru.

Jakými tématy se PS pro životní
prostředí a zemědělství zabývá?
Prvním letošním tématem bylo nastavení
podmínek přímých plateb pro zemědělce. Pak
už témata naskakovala jako na běžícím páse.
Z pohledu obcí se zabýváme důležitou oblastí
komplexních pozemkových úprav a tvorbou krajinných prvků. Velkým tématem je ochrana zemědělského půdního formu, ale také podpora
zemědělského podnikání, propojení zemědělství a služeb na venkově, jedním ze současných
žhavých témat je i zálohování nápojových obalů.

Oblast energetiky jste
ale nevynechal záměrně, že ne?
Pracovní skupina se zabývá také energetickou
krizí, především přípravou na letošní zimu.
Bohužel je situace vážná a rychlá řešení neexistují, proto by bylo dobré, abychom se všichni snažili připravit na to, co nás čeká. Každý
starosta sám nejlépe zná svoji obec a její možnosti, proto by se měl zamyslet jednotlivě nad
možnými kroky, které může udělat.

Myslíte tím využití obnovitelných
zdrojů energie?
Obnovitelné zdroje energie jsou samozřejmě
důležité a potřebné, ale přechod na ně nejde

zvládnout hned a zima, ač se to dnes při pohledu na teploměr nezdá, klepe na dveře. Pokusme se využít stávající zdroje paliva pro
obyvatele, kteří mají stále ještě kotle na tuhá
paliva nebo alespoň krbová kamna. Využijme
zdroje, které jsme doposud přehlíželi, jakými
jsou popadané stromy v obecních lesích, souše
a padlé stromy podél potoků a řek nebo na jiných obecních pozemcích. Dokonce i některá
povodí uvítají, když jim pomůžeme vyčistit koryta potoků od padlých stromů, protože oni
sami na to nemají kapacity. Uvědomuji si, že
to je jenom kapka v moři, ale už nyní se zdá, že
každá kapka bude potřebná.

jednu tunu sena, ušetříte tím zhruba 1800 Kč,
které byste zaplatili za plyn při stejné spotřebě
tepla. Jsem rodilý Kněžičák a na fyzickou práci
jsem zvyklý od dětství. Sedět s rukama v klíně
a nadávat na drahotu, to se může už za pár měsíců ukázat jako velmi špatně investovaný čas.

Co byste jako PS pro životní prostředí
a zemědělství vzkázal ve volebním
roce svým kolegům starostům?
Chtěl bych kolegy vyzvat k hledání vlastní cesty. Každá obec je unikátní svou velikostí, polohou, počtem obyvatel. Hledejme tedy cesty,
které nám pomohou zbavit se alespoň částečně závislosti na ruském plynu. Hledejme zdroje, které máme ve svém blízkém okolí, pokusme se je využívat na výrobu tepla, popřípadě i elektřiny.

Vypadá to jako krok zpět. Poté,
co stačilo pohodlně otočit knoflíkem
na plynovém kotli, vyzýváte
k vyhrnutí rukávů a zpracování
dřeva vlastními silami…
Jak starosta více jak pětisethlavé
Můj život od malička formovaly vztahy s praro- obce, otec dvou dospělých synů
diči. Jeden dědeček byl zemědělec, hospodařil a člen předsednictva SMS ČR
na sedmi hektarech a dokázal uživit rodinu.
Říkával: „Nikdy na pole nechoď hospodařit, ale ni- Středočeského kraje tráví volný čas?
kdy je neprodávej, stála nás hodně potu a krve.“
Po druhém dědečkovi jsem zdědil truhlárnu,
kde jsem podnikal. Snažil se mě naučit pořádku, ale i vštípit základy selského rozumu, jednoduchosti a logičnosti v podnikání. Jednoduché řešení můžeme nalézt i v době energetické krize.

Jak to myslíte?
Uvědomme si, že energetickou hodnotu má
i tráva, kterou každoročně posekáme a zpravidla pak pokoutně likvidujeme. Každá tuna nevyužitého sena by se dala využít na výrobu tepla v menší nebo větší teplárně. Dnešní technologie už umožňují i spalování kulatých balíků,
které nejsou náročné na výrobu. Zkusme se zamyslet nad dlouhodobější koncepcí, která nás
dovede alespoň k částečné nezávislosti na vnějších zdrojích. Jen pro srovnaní, pokud spálíte
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Ke čtyřicátinám jsem si koupil kolo a začal objevovat krásy okolí z jeho sedla. Sport se mi zalíbil. Synové tehdy chodili na karate a přemluvili mě, abych začal s nimi. Zde nejde jen o pohyb, ale i o mysl a soustředění. Na tréninku
jsem dokázal myslet na něco jiného než na
práci. Když jsem myslel na práci, dostal jsem
přes hubu.
Hlavní část volného času se snažím věnovat rodině a dnes už i vnoučatům. S přibývajícím věkem si důležitost rodiny uvědomuji čím
dál víc. Jen kdyby toho času bylo víc!
Připravila
Adéla Palíšková
legislativní
analytička SMS ČR
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Seriál: Hospodaření s vodou

Díl druhý: Za meliorace se nestydím
Meliorace jsou příčinou vysychání zemědělské krajiny, slýcháme často v poslední době. Z médií dokonce zaznívá,
že by se meliorace měly úplně zrušit. Opak je pravdou – mnohdy destruujeme systém, který nám dobře slouží.

Co je to meliorace?
Popišme si nejprve, co to je meliorace. Jedná
se o soubor různorodých opatření ke zlepšení
půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo
u nichž došlo v důsledku nevhodných zásahů
či působením vnějších činitelů ke snížení jejich produkční schopnosti. Meliorací může být
například odvodnění zamokřené půdy nebo
naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy,
vápnění silně kyselých půd či vylehčování těžkých půd. Do melioračních úprav řadíme i protierozní ochranu půd a lesnické meliorace
(vysazování melioračních dřevin a podobně).
V následujícím textu se budeme zabývat meliorací pouze jako odvodňovacímu systému na
zemědělských pozemcích.

Meliorace jako odvodňovací systém
na zemědělských pozemcích
Správně navržená a řádně stavebně provedená drenáž vykazuje hydrologické, pedofyzikální, agrochemické a biologické účinky na zemědělsky využívaná stanoviště. Soubor vlastností, které nabývá drénované půdní prostředí
(odstranění přebytku vody, provzdušnění, vliv
na tepelný režim, podmiňování příznivějšího
strukturálního, agrochemického a biologického stavu), je výstižně shrnut a zobecněn pojmem drénový fenomén. K tomu, aby se docílilo trvale funkční účinnosti drenáže, je ovšem
nutná pravidelná údržba. Sebelépe navržené
a stavebně provedené odvodnění pozbude svoji schopnost, pokud uživatel zanedbá čištění
drenážních výustí a odstraňovaní usazenin ze
sedimentačního prostoru drenážních šachtic.

Podmáčené místo pod svahem
= riziko sesuvu
Kromě vyjmenovaných vlastností meliorace
existují i další funkce, které bývají opomenuty.
Jednou z nich je odvodnění svahu. Pokud se
podmáčené místo vyskytuje pod svahem, v případě přívalového deště představuje jeho podmáčená pata riziko sesuvu. Proto bývá zamokřené místo pod svahem preventivně vysušeno
drenáží. Obdobně je tomu s přípovrchovým odtokem ve svahu. Pakliže přirozený odtok s neregulovanou infiltrací usměrníme, získáme svah,
který se bude chovat v období průtrží stabilněji
než ve svém původním stavu. Samozřejmě, že
záleží na geologii a geomorfologii daného místa, nicméně pravidlo, že voda vytváří kluzkou
plochu, platí všude.

Regulace hladiny podzemní vody
Další funkcí meliorace může být regulace hladiny podzemní vody. Některé drenážní systémy
lze totiž převést na regulační, s podporou vsaku
vody do hlubších zvodní (což je právě dnes tolik
žádáno vzhledem ke změně klimatu).

Převedení vody z míst
podmáčených do míst suchých
Odvodňovací systémy slouží také k převedení
vody z míst podmáčených do míst suchých,
s nedostatkem vodních zdrojů, k doplňování
vody v rybníce či požární nádrži, popř. k odvedení vody splaškové. Určitě se nejedná jen
o zrychlení odtoku z území. Pozitiva meliorací,
o nichž je zde řeč, dokládá i fakt, že až 155 let
staré dosud funkční trativody či drény lze spatřit v podobě pramenů a vývěrů, o nichž se mylně domníváme, že jsou přírodní.

Meliorace nejsou hanba.
Velkoplošné odvodňování
pozemků ano
Není tedy důvod se za naše meliorace stydět.
Skutečným problémem je souhra několika
faktorů a zapomnění jejich jednotlivých rolí.
Pokud například zemědělci nevzejdou rostliny nad drény, měl by se před vyřčením ortelu:
„Meliorace půjde pryč!“ zamyslet, zda tam nepěstuje plodinu, které nevyhovuje provzdušněná půda drenážního systému.
Je třeba si uvědomit, že škodlivost je vyvolaná především rozsáhlostí a monokulturou
odvodněné plochy. Příčinou škod může být i nulová údržba. Ani takovou melioraci však není
nutné zcela likvidovat. Některé její části lze po8

nechat jako funkční a kombinovat je s novými
protierozními opatřeními (remízy, poldry), ale
i s jinými formami povrchového odvodnění,
např. specifickým způsobem orby, obnovenou
sítí polních cest, příkopů, stružek a agrotechnických svodnic. Snažme se porozumět své
melioraci, zhodnotit její prospěšnost a zohlednit ji v územně plánovací dokumentaci.

Chceme-li správně hospodařit
s vodou v naší krajině,
uložme si úkoly:
Zaprvé zjistěme, kde všude se meliorované
plochy nachází. Informační systém melioračních staveb poskytuje digitalizované informace v mapové podobě.
Zadruhé se pokusme získat kopii zachované projektové dokumentace. Povinnost archivovat technickou dokumentaci zanikla, takže
se podařilo zachovat asi jen polovinu záznamů. Zachované dokumentace jsou uloženy
v archivech státních podniků Povodí a Lesů ČR.
Obraťme se na ně.
A když se nám nepodaří získat technickou
dokumentaci, udělejme krok třetí a navštivme
archiv ČÚZK, v němž se nacházejí státní mapy
i letecké snímky.
Popisovaný třetí krok lze spojit se čtvrtým,
jenž spočívá ve vyhledání odborníka, který vyrazí do terénu, zmapuje současnou situaci,
ověří funkčnost, vezme v potaz všechny úlohy,
které daná meliorace plní nebo může plnit,
a navrhne řešení.
Připravila
Gabriela Licková
analytička
územního rozvoje
Zdroj:
Zdeněk Vašků: Zlo zvané meliorace,
Vesmír 90, červenec–srpen 2011;
další zdroje pocházejí z archivu autorky článku
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Tři desítky obcí soutěží o OBEC 2030.
Přihlášky přijímáme ještě v srpnu
Do druhého ročníku soutěže SMS ČR o OBEC 2030 se prozatím přihlásily tři
desítky obcí. Do soutěže zaměřené na příklady dobré praxe obcí, které se vydaly cestou udržitelné energetiky a environmentálního přístupu, se můžete
hlásit ještě do konce srpna.

S příklady dobré praxe se neumíme
pochlubit. Přitom bychom měli
Nejvíce přihlášených je v tuto chvíli z Pardubického (6) a Ústeckého kraje (4). Už první ročník klání ukázal, že za příklady dobré praxe není třeba vždy cestovat do zahraničí. Naše země
je jich plná, stačí se jen rozhlédnout. Obecně
však platí, že na rozdíl například od sousedních Němců se naše místní samosprávy málokdy s dobrým příkladem umějí či chtějí adekvátně pochlubit. Proto řešení, která třeba
právě v Německu získávají jedno ocenění za
druhým (srov. např. European Energy Awards),
zůstávají v České republice bez povšimnutí.
Účastníci soutěže o OBEC 2030 však tento stereotyp boří. A to je dobře. Mezi přihlášenými najdeme i unikáty světového významu a dosahu.

Že to ani nestojí za řeč?
Nesouhlasíme!
Nyní se však pozastavme u „drobných krůčků
správným směrem”. Ve facebookových diskusích
se občas objeví komentáře typu, „že to ani nestojí za řeč“. Z celého srdce nesouhlasíme. Ve chvíli,
kdy taková řešení budou standardem na všech
obcích, potom možná. Ale dnes, kdy cesty teprve hledáme a vzájemně se jeden od druhého

můžeme inspirovat, dává smysl prezentovat
i taková řešení, která sice planetu Zemi sama
o sobě od globálního oteplování nezachrání, ale
kdyby si je vzali k srdci všichni, výrazně se jí uleví.

V Chuchelně začínají malými
úsporami
Podívejme se třeba do obce Chuchelna v Libereckém kraji. Tam o energetice uvažují naprosto správným způsobem. Začínají „malými“
úsporami. Vezměte si, že podle výpočtů Saské
Energetické Agentury průměrná domácnost
(o 14 žárovkách) ušetří jejich výměnou až 5 tisíc Kč ročně. Co pak taková škola v Chuchelně,
kde vyměnili osvětlení ve všech třídách nejen
za úsporné, ale i za chytré. Rozsvěcet, zhasínat
či zesilovat a ztlumovat světlo může učitel ze
svého mobilu od katedry. Chytré žárovky i zářivky dnes nabízejí všechny e-shopy s energetikou. Ne všude však proběhla finanční úvaha,
zda se jejich pořízení vyplatí. Proto palec nahoru pro Chuchelnu.

V Kyšicích si občané vysázeli
stromořadí z původních odrůd
A teď na skok do obce Kyšice v Plzeňském kraji, kde mají nová stromořadí vysázená z au-

Návrat autochtonních dřevin do krajiny prostřednictvím komunitní akce v obci Kyšice
tochtonních odrůd dřevin, které do místní krajiny odnepaměti patří. Co je na tom převratného? Například způsob jejich vysázení. Obec
neobjednala zakázku „na klíč“, ale realizovala
ji v rámci komunitní akce. Občané si „svoje“
stromy zasadili sami. Lze proto i předpokládat, že se k nim budou chovat „jako k vlastním“.
Další řešení najdete na stránce obec2030.cz/
soutez, kde se můžete přihlásit i vy. Čas na to
máte ještě do konce srpna.
Michal Svoboda
autor je konzultant udržitelné energetiky
a manažer projektu OBEC 2030

První kurzy pro zástupce a zaměstnance obcí I. typu
už proběhly. Účastníkům se líbily
Vzdělávání pro zaměstnance obcí I. typu je v plném proudu. Pilotní kurzy, jež organizuje jihlavská projektová kancelář
SMS ČR, odstartovaly v červnu. Další se chystají v srpnu a září. Informace o nich najdete na www.portalzastupitele.cz.

Na jaká témata kurzy cílí?
Témata kurzu lze rozdělit do čtyř ucelených
bloků: úřad, jeho pravomoci a povinnosti (vedení elektronické úřední desky, zveřejňování
dokumentů, správa místních poplatků, orga-

nizační složky obce, zřizované příspěvkové organizace obce, Czech point, spisová služba
atp.), činnost obce a její majetek (inventarizace, odpisy majetku, schvalování účetní závěrky
obce, rozpočet a závěrečný účet obce, obec a
DPH atd.) a mzdová a personální agenda obce (refundace mezd a náhrady ušlých výdělků
neuvolněných členů zastupitelstva obce,
ochrana osobních údajů – GDPR ve vazbě na
vedení mzdové agendy).

Účastníci: Kurzy jsou pro naši práci
přínosem
Dva pilotní kurzy, které se uskutečnily v červnu
a červenci, hodnotili nejprve účastníci, nyní
proběhne evaluace externí firmou. Jaké byly
reakce prvních účastníků? V převážné míře je
hodnotí jako přínosné pro svou práci i pro zvýSMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 8/2022

šení své kvalifikace. Velmi dobře dopadli i přednášející co do erudovanosti, srozumitelnosti
výkladu i ochoty zodpovědět řadu otázek nebo přispět radou či námětem k řešení různých
situací nebo případů, s nimiž se účastníci kurzu setkali a nebyli si jisti správným postupem.

Další kurzy se chystají
v srpnu a září. Přihlaste se na ně
Další dva kurzy pro zaměstnance obcí I. typu
se uskuteční ještě v srpnu a poté v září. V jednom z těchto termínů hodlají organizátoři vyzkoušet kombinovanou formu kurzu, kdy jedna část proběhne prezenčně a druhá online.
Informace o termínech kurzů a registraci najdete na www.portalzastupitele.cz.
Jitka Mattyašovská
manažerka vzdělávání
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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

Veřejné zakázky: Metrostav se nesmí účastnit
soutěže o veřejné zakázky. Co to znamená?
Vrchní soud v Praze na konci června rozhodl, že se největší česká stavební firma Metrostav nesmí účastnit soutěže
o veřejné zakázky, a to po dobu tří let. Jaké má rozhodnutí důsledky a od kdy je účinné? Vztahuje se i na dceřiné společnosti? A jak má zadavatel postupovat v případě, že už s tímto dodavatelem smlouvu uzavřel? Podívejme se spolu
na tyto aspekty rozhodnutí.

Zmíněným rozhodnutím se musíme
řídit už nyní
V úvodu je důležité zmínit, že soudní rozhodnutí je rozhodnutím soudu odvolacího (tedy
jde o potvrzení dřívějšího soudu I. stupně) a je
pravomocné. I v případě, že by se Metrostav
rozhodl podat avizované odvolání k Nejvyššímu soudu, nebude mít takové odvolání odkladný účinek. Jednoduše řečeno, zmíněným
rozhodnutím se musíme řídit už nyní.

Co když už byla smlouva uzavřena?
V praxi to znamená, že zadavatel veřejné zakázky je povinen Metrostav v případě, že se do řízení přihlásí, vyloučit. A jak se má zachovat v situaci, kdy byla se společností Metrostav již smlou-

va uzavřena? Podle expertů, kteří rozhodnutí
vykládají, již uzavřené smlouvy žádným způsobem dotčeny nejsou – zákaz se týká „pouze“
uzavření smlouvy, nikoli plnění jako takového.

Může Metrostav figurovat jako
poddodavatel veřejné zakázky?
Rozsudek dále výslovně uvádí, že se soutěží nesmí účastnit Metrostav a.s. a ani její dceřiná společnost Metrostav Infrastructure a.s. Poněkud
nejasná je ale otázka, zda může Metrostav figurovat jako poddodavatel veřejné zakázky. V rozsudku je uvedeno, že „se zakazuje uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek“, nikoli „plnit“. V tuto chvíli se má za to, že se jedná o pouhou
terminologickou nepřesnost a nebude možné,
aby firma jako poddodavatel figurovala.

Co říci závěrem?
Vzhledem k tomu, že výše uvedené rozhodnutí je jednak zcela přelomové, jednak v některých pojmech terminologicky nejednoznačné,
lze očekávat, že se o jeho výklad povedou spory. V tuto chvíli lze zadavatelům doporučit
obezřetnost a v případě, že Metrostav a.s. nebo Metrostav Infrastructure a.s. podají nabídku jako účastník veřejné zakázky, z řízení je vyloučit.
Eliška Kloučková
administrátorka
veřejných zakázek

Kulturní a společenské akce v létě? S námi bez obav
Léto je v plném proudu a dostatek krásného počasí přímo vybízí k pořádání
Autorská práva jednoduše
kulturních a společenských akcí. Jsme rádi, že jste se rozhodli pořádat je s námi prostřednictvím projektu Autorská práva jednoduše (APJ). Mnozí jste využili našich zvýhodněných licenčních balíčků, díky kterým pokryjete všechny akce v obci, bez ohledu na to, zda je pořádá obec, škola či spolek.

Nestihli jste zadat licenci do systému?
Často se na nás obracíte s dotazy, co dělat v případě, že jste nestihli zadat licenci do systému nejpozději 10 dnů před konáním akce. Nemusíte se však bát, že by v takovémto případě nešla uplatnit licence z balíčku. Stačí jen zavolat na tel. 732 633 384 a vše individuálně vyřešíme k vaší spokojenosti.
Připomínáme rovněž sérii článků, které jsme vydávali zkraje tohoto roku. Tyto články pokrývají všechny oblasti projektu Autorská práva jednoduše a naleznete v nich odpovědi na
nejpalčivější dotazy. Články najdete na webových stránkách na adrese
www.sms-sluzby.cz. I nadále pochopitelně platí, že se na nás můžete
obracet s jakýmkoliv dotazem.
Hezký zbytek léta a mnoho povedených kulturních a společenských akcí.
Jakub Iran
koordinátor projektu Autorská práva jednoduše,
autorskaprava@ ms-sluzby.cz
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Pověřenec na zkoušku: Stojí za zkoušku?
Mnozí hledí na pověřence jako na nutné zlo, které je třeba zajistit kvůli splnění právní povinnosti. Jiný, praktičtější význam ale tomuto institutu nepřisuzují. S pověřencem přicházejí do styku často jen v situaci, kdy jim zasílá fakturu, případně v okamžiku, kdy je navštíví, aby se domluvil na prodloužení příslušné smlouvy. Že to může být i jinak? Tak čtěte dál.

Nechcete se spálit? Zkuste pověřence na zkoušku
Víte, že jsou tady obce a města, které pověřence využívají ke svému prospěchu v těch chvílích, kdy jim pověřenec může pomoci, a to především
preventivně? SMS-služby usilují o to, aby jejich pověřenci svým klientům z řad obcí a škol opravdu pomáhali, a to nejen na úseku ochrany
osobních údajů, ale třeba při vyřizování infožádostí a dalších souvisejících oblastech.
Svoje zboží ale chválí každý kupec, takže je vlastně otázkou, jak zjistit, zda je daný poskytovatel opravdu ten pravý ořechový, a jak to zjistit
dříve, než s ním uzavřeme obtížně vypověditelnou smlouvu, které už
třeba za pár týdnů budeme hořce litovat. To si velmi dobře uvědomujeme i my, a proto jsme přišli s institutem tzv. pověřence na zkoušku, kterého si u nás může sjednat kterákoli neklientská obec i škola, jež dokonce nemusí být ani členem SMS ČR.

V průběhu tří měsíců vám ukážeme, jak pracujeme
A co vlastně institut pověřence na zkoušku obnáší? Prakticky jde o to, že
si v jednom čtvrtletí vyzkoušíte, jaké služby a v jakém rozsahu lze od našich pověřenců očekávat. Jistě, dochází k určité modifikaci, která vyplývá z povahy věci, kdy měsíčně garantujeme nanejvýš tři konzultace, jinak se ale obsah plnění v zásadě neliší od našich běžných klientů. Budete dostávat prakticky orientovaná sdělení, oba odborné časopisy
(Samosprávu v právu a Školu v právu) a poskytnout vám můžeme i brožury, které jsme pro obce a školy vydali. Stejně jako naši dlouhodobí klienti se budete moci účastnit webinářů, které pro ně každý měsíc pod
názvem „GDPR prakticky“ připravujeme. Jediný podstatný rozdíl, který

na závěr stojí za zmínku, spočívá v tom, že pověřence na zkoušku nenahlašujete Úřadu pro ochranu osobních údajů jako svého stálého pověřence. Ale tím vás asi nepřekvapíme.

Je pověřenec na zkoušku zadarmo?
Možná vás zklameme, ale není. Cena je však velmi symbolická: za jeho
služby zaplatíte pouhých 300,– Kč měsíčně. Pokud vás během prvních
tří měsíců náš pověřenec neosloví natolik, abyste se ve spolupráci rozhodli pokračovat, stačí nám to oznámit a zkouška i náš pověřenec tím
končí. V opačném případě, kdy se vám naše práce zalíbí, nemusíte dělat
vůbec nic a z pověřence na zkoušku se stane pověřenec dlouhodobý,
který bude mj. evidován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud vás nabídka zaujala,
zavolejte nebo napište
Pokud právě přemýšlíte nad tím, zda by pro vás náš pověřenec na zkoušku nestál za zkoušku, a rádi byste věděli, jak věc prakticky zařídit, nabízíme jednoduchý postup: obraťte se na Lenku Matějovou, koordinátorku našich pověřenců, která s vámi vše potřebné domluví. Její e-mailová
adresa je lenka.matejova@sms-sluzby.cz a zastihnete ji také na telefonním čísle 724 595 111.
Lenka Matějová
koordinátorka pověřenců

Dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu na
fotovoltaiku pro obce jsou tady. Neváhejte je využít!
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na fotovoltaiku z Modernizačního fondu. Požádat o dotaci můžete do 15. 3. 2023.
Konkrétně se jedná o Výzvu RES+ č. 3/2022 –
Komunální FVE pro malé obce a Výzvu RES+
č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce
(energetická společenství).
Ve Výzvě RES+ č. 3/2022 s alokací 1,5 miliardy Kč mohou obce s maximálním počtem do
3 000 obyvatel čerpat až 75procentní podporu
na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov. Podporovány jsou projekty FVE s jedním
nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např.
pro automobily, stavební techniku, skladování
materiálu atp.), jež vlastní žadatel a jsou umístěny na území obce žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být
dále podpořeny systémy bateriové akumulace, vynucené investice do renovací konstrukcí
střech a do modernizace elektroinstalace v budovách, zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a měřících a řídících
prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie nebo projektová příprava.

Dotační Výzva RES+ č. 4/2022 s alokací
2,5 miliardy Kč je určena na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.
Cílí na větší obce (bez rozlišení počtu obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné na
100 procent veřejným sektorem. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné
energie a její řízenou spotřebu.
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Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do
DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele. Společně
s poskytovanou podporou na instalaci FVE
mohou být dále podpořeny: systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy
výroby vodíku elektrolýzou vody či systémy
energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby
a spotřeby energie.
Příjem žádostí startuje 17. srpna a potrvá do
15. března 2023 do 12:00 hod. Pro zajištění administrace žádosti se neváhejte obrátit na naše
dotační specialisty na adrese dotace@smscr.cz.
Luděk Beneš
Dotační poradna
SMS ČR
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Ústecký kraj

Požár v Českém Švýcarsku
dal starostům cennou lekci.
Na co by měli příště pamatovat?
Celé Česko sledovalo na přelomu července a srpna napínavé dění
v našem nejmladším Národním parku České Švýcarsko. Požár ohrožoval i některé obce. Starostové měli plné ruce práce a pro mnohé
z nich se jednalo o cennou zkušenost. Pohled na čerstvé události
popisuje s drobným odstupem starostka Janova u Hřenska Ladislava Kotková.
Rozhodování a krizové řízení je lepší nechat na odbornících
Naopak rozhodování a krizové řízení je lepší nechat na odbornících,
protože mnoho aktivních a nevyžádaných dobrovolníků způsobí spíše
zmatky.
Aby se zabránilo podobným požárům, je nezbytná prevence
Je důležité nenechávat v blízkosti obydlí suché stromy a neposekané
porosty. Obec by měla mít vlastní dobrovolné hasiče, popř. alespoň
smluvně zajištěnou požární ochranu, zmapovaná místa v obci na čerpání vody, ideálně i zřízené místo přímo z řádu ve formě hydrantu. V době
sucha totiž vody v nádržích bývá pomálu.

Informační systém a zastupitelnost
Ukázalo se, že je důležité mít nejen funkční informační systém pro obyvatele, ale právě v době dovolených zajistit, aby k tomuto systému neměl přístup jen jediný člověk.
Aktuální informace od policie a krizového štábu
Je naprosto zásadní mít od policie a krizového štábu pravidelný přísun
aktuálních informací. Je třeba si je vyžadovat a trvat na nich, aby se předešlo panice, nepotvrzeným zprávám nebo různým spekulacím na sociálních sítích.
Nejasnosti ohledně vjezdu do obce v době uzavírky
Velký problém způsobovaly nejasnosti ohledně vjezdu do obce, když
policie uzavřela silnici od Hřenska do Janova. S organizací vjezdu
a s vytvořením bezpečného koridoru pro průjezd hasičské techniky
nakonec pomohli i dobrovolníci, které je dobré mít pro všechny případy v záloze.

Zvědavci tam nemají co pohledávat
Takto velký požár samozřejmě láká spoustu zvědavců, kteří se chtějí
přesvědčit na vlastní oči a vyhledávají proto různá pozorovací místa,
která je nutné dočasně znepřístupnit. Na místní rozhledně bylo snad
60 lidí, kteří navíc nevhodně zaparkovali svá auta, kvůli kterým byla neprůjezdná místní komunikace.
Pokud se v médiích objeví zavádějící zprávy,
informujte své obyvatele napřímo
Pokud zjistíte, že se i v seriózních médiích objeví nepřesné, zkreslené
a zavádějící informace, okamžitě informujte napřímo své obyvatele!
Konkrétně u nás máme desítky bytů pro seniory, někteří nemají své rodiny poblíž a jakmile z televize zjistili, že je obec evakuována (přestože
nebyla a ani se o tom ještě neuvažovalo), téměř mi z telefonátů jejich
příbuzných zkolaboval mobil, který přitom starosta nutně, zvláště v takové situaci, potřebuje.
Připravil Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji

Fotografie: Michal Fanta
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Kraj Vysočina

Stát se známkovým místem není snadné.
Sněžné už svou turistickou známku má
S létem, dovolenou a prázdninami si odnepaměti Rozhovor
spojujeme nejen zážitky, ale také suvenýry, které si
vozíme domů. Mezi oblíbené patří turistické známky či nálepky do deníku. Fenomén dřevěných kulatých medailí se prý vyvinul jako hra pro severomoravské skauty. Později zaujal natolik, že se rozšířil nejen u nás,
ale i ve světě. Stát se známkovým místem ale není snadné. Firma Turistické známky nové památky podrobuje pečlivému výběru. Své o tom ví
i v městysi Sněžné na Vysočině, kde už turistickou známku také mají. Získat ji ale nebylo jen tak, potvrzuje vedoucí TIC Sněžné Anna Holešovská.
Proč jste se rozhodli ucházet o zhotovení turistické známky a nálepky pro
Sněžné?
Městys Sněžné, dříve Německé, představuje oblíbený turistický cíl v samém srdci Vysočiny. Návštěvníci z různých koutů republiky, kteří k nám
v minulosti zavítali, se často ptali, zda máme k dispozici turistickou
známku Sněžné. Jejich přání jsme chtěli vyplnit, navíc jsme byli toho
názoru, že městys a místní části si vlastní turistickou známku vzhledem
k množství zdejších přírodních a kulturních atraktivit zaslouží.

turistická známková místa v našem okolí jsou již vyčerpána. Smířili jsme se proto s tím, že turistickou
známku mít nebudeme.
To se pak ale změnilo. Co se stalo?
Na začátku června jsme obdrželi od společnosti
Turistické známky e-mail, který nás mile překvapil. Společnost nám sdělila, že se na Facebooku
kvůli turistické známce Sněžné a Sněžensko rozpoutala diskuze, z níž vyplynulo jasné „pro“. Dozvěděli jsme se, že se k nám přidal i další zájemce o prodej, kterým je hotel Sněžné. Následně proběhlo
hlasování, v němž sběratelé rozhodli kladně, za což jim moc děkujeme.
Takže máte radost. Jaký je o známku zájem?
Ano, jsme moc rádi, že je turistická známka na světě. Je o ni velký zájem,
lidé nám volají, kdy se pro ni mohou zastavit, což nás velmi těší.
Co je motivem turistické známky?
Jako motiv jsme vybrali evangelický kostel, který patří s kostelem sv. Kříže k dominantám obce. Katolický kostel je vyobrazen na již existující turistické vizitce městyse, proto jsme pro turistickou známku zvolili jeho
protějšek.
Kde jsou vaše známky k mání?
Turistickou známku je možné od konce července zakoupit v TIC Sněžné nebo v hotelu Sněžné.
Rozhovor vedla Marcela Syrová
manažerka SMS ČR v Kraji Vysočina

Liberecký kraj

Co ve Sněžném můžeme vidět?
Mezi hojně navštěvované turistické cíle patří Japonská kamenná zahrada (Bonsaicentrum Bušim), Galerie Sněžné, ve které se konají výstavy
obrazů malířů z Vysočiny. Za pozornost stojí katolický kostel sv. Kříže,
evangelický kostel, hřbitov (rozdělený zdí na část evangelickou a katolickou), starobylá rychta a pískovcový památník reformace s reliéfy mistra Jana Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského od Julia Pelikána
na náměstí v parku. Místní cukrárna nabízí vynikající zákusky.

Starostové debatovali
o nadcházejících volbách
Nadcházející volby a témata mikroregionu Tanvaldsko byly předmětem letního setkání, které se uskutečnilo na konci července. Dostaveníčko u požární nádrže ve Zlaté Olešnici si dalo více než 25 starostů.

Součástí městyse je také šest místních částí, které patří do oblasti tzv.
Sněženska…
Jmenují se Krátká, Vříšť, Samotín, Blatiny, Milovy a Podlesí. Sněžensko přitahuje nejen množstvím přírodních atraktivit (skalní útvary Dráteničky, Čtyři
palice, Malinská skála, Lisovská skála, Devět skal a další), ale i horolezectvím, koupáním v Milovském rybníku, čistým klima, lidovou architekturou,
pohádkovou vesničkou v Podlesí, Domem přírody Žďárských vrchů v Krátké
či pěší turistikou a cykloturistikou. A v zimě je oblast rájem běžkařů.
Tak jste nás nalákala. Vraťme se ale k turistické známce. Je to vaše první?
A bylo obtížné ji získat?
Ano, je to naše první turistická známka. A cesta k ní? Letos na jaře jsme
začali připravovat provoz nového turistického centra, které vzniklo ve
zrekonstruované budově čp. 69. A jak už jsem zmínila, chtěli jsme mít
v prodejním sortimentu i turistickou známku Sněžné a Sněžensko. Obrátili jsme se proto na společnost Turistické známky s. r. o., která však
naše přání napoprvé nevyslyšela a nápad zamítla. Což nás mrzelo.
Proč to firma zamítla?
Společnost nevěřila v úspěch nové turistické známky pro naši oblast a obávala se nezájmu sběratelů. V odpovědi byl uveden i názor, že městys Sněžné není dostatečně turisticky atraktivní a že všechny možnosti pro nová

Zatímco dopoledne patřilo výjezdnímu zasedání představitelů obcí
mikroregionu Tanvaldsko, odpoledne se neslo v duchu přátelského neformálního posezení, na něž zavítali i další starostové z okolních obcí
mimo mikroregion. Pozvání přijal velitel policie ORP Tanvald Jan Voháňka a statutární náměstek hejtmana Jan Sviták. Letní počasí, k tomu
něco dobrého k zakousnutí, to vše za doprovodu kytar vytvořilo téměř
idylku. „I starosta by se měl někdy trochu odreagovat od každodenních problémů,“ uvedl organizátor
setkání Jiří Černý.
Petra Černá
manažerka SMS ČR
v Libereckém kraji
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Jihočeský kraj

Pištín je připraven pomoci lidem
ve finanční nouzi
Pištín zřídí Fond okamžité finanční pomoci. Bude sloužit všem obyvatelům, kteří se dostali do problémů. Ať už kvůli vysokým cenám za
energie, vyšším splátkám hypotéky, nebo podobným závažným a hlavně neočekávaným událostem.
„Na zastupitelstvu obce jsem navrhl alokovat finanční částku v rozpočtu obce,
která by sloužila jako finanční polštář pro občany, kteří souběhem plateb, například za energie, hypotéku či nějakou neočekávanou událostí, nebudou mít
dostatek hotovosti pro rychlou úhradu. Od obce by se jednalo o účelovou krátkodobou individuální bezúročnou půjčku, která by pomohla překlenout momentální nedostatek volných finančních prostředků. V současné době připravujeme znění směrnice a snad do konce prázdnin by Fond okamžité finanční
pomoci mohl začít fungovat,“ sdělil starosta Pištína Jaroslav Havel.
Od opatření si starosta slibuje, že lidé nebudou řešit nečekané finanční problémy nebankovnímu půjčkami či půjčkami s velmi nevýhodným úročením. „Bohužel kvůli ekonomické situaci se finanční problémy
mohou objevit i u lidí, kteří by něco takového nikdy nepředpokládali. Souběh
zdražování a války na Ukrajině najednou změnil zaběhlý život nás všech a nepřináší nic dobrého. Obce a starostové se prostě mají a musí snažit, aby se jejich
obyvatelům v obci dobře žilo, a pomáhat jim nejen plněním zákonných povinností, ale také nadhledem a radou. U nás v Pištíně to děláme,“ dodal starosta.

Na jihu Čech se ve venkovských oblastech konají desítky takových táborů, o které je enormní zájem. Například MAS Rozkvět letos zrealizovala
25 prázdninových běhů, které navštívilo více než 500 dětí ze 150 rodin.
Tábory jsou podpořeny z evropského Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Program má za cíl pomoci rodičům, kteří potřebují zejména o prázdninách sladit svůj pracovní život s péčí o děti především předškolního a mladšího školního věku.
Tyto aktivity vítá i SMS ČR.
Milada Troblová
manažerka SMS ČR
v Jihočeském kraji

Obec hledá možnosti, jak a kde ušetřit...
Pokud jde o investice, plánované opravy či běžný život obce v Pištíně, vše
běží tak, že si občané ani nevšimnou nějaké změny. Obec opravuje silnice, buduje prodloužení vodovodu do místní části Zálužice. Pořídili tu nové dětské hřiště, jsou připraveny projekty na zřízení nové lékařské ordinace, rozšíření sportovně rekreačního areálu, opravu interiéru kaple.
„Díky tomu, že máme fixovanou cenu elektřiny a plynu, dokážeme stále
docela přesně odhadnout, kolik nás bude stát provoz obce. K tomu nám také
pomáhají úsporná svítidla, která jsme osadili za část odměny v soutěži Vesnice
roku. Přesto zkoušíme, zda by se nedaly na některé obecní budovy umístit solární kolektory tak, aby to bylo ekonomicky výhodné, protože fixace energií
skončí a potom budeme absolvovat jednání o co možná nejvýhodnější cenu
energií. Sečení a údržba obecních pozemků také neutrpěla žádnou újmu a těch
8–10 sečí proběhne, v závislosti na počasí, s předpokládanými náklady povýšenými o zdražení benzínu do sekaček a dražšími náhradními díly,“ dodal starosta Jaroslav Havel.
Milada Troblová
manažerka SMS ČR v Jihočeském kraji

Olomoucký kraj

Setkání Újezdů se konalo na Olomoucku.
Příště to bude na Třebíčsku

MAS na jihu Čech MAS organizují
rekordní počty přívesnických táborů
Místní akční skupiny realizují či zastřešují konání příměstských, resp. přívesnických táborů. Vychází tak vstříc zejména zaměstnaným
rodičům, kteří mohou ráno své ratolesti přivést a odpoledne je opět
vyzvednout.

Velký Újezd na Olomoucku hostil v sobotu 23. července setkání Újezdů,
které má už od roku 2004 sportovní náplň. Fotbalové týmy stejnojmenných obcí při této příležitosti sehrají utkání Újezdský pohár. Letošního
turnaje se zúčastnili zástupci šesti Újezdů. Výhercem poháru se stal
Horní Újezd na Třebíčsku.
Obliba celorepublikových setkávání obcí se stejným názvem je dalším dokladem toho, že lze i na poli komunální politiky spojit příjemné
s užitečným. Starostové potvrzují, že mají na takových akcích jedinečnou příležitost načerpat u kolegů inspiraci i pro
svou obec.
Marcela Porvazníková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji
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Karlovarský kraj

Nevyužívané budovy ohrožují bezpečnost.
Problém je nutné řešit dřív,
než dojde k neštěstí
V Jakubově, části obce Vojkovice na Karlovarsku, se v polovině července nekontrolovaně zřítila část budovy dlouhodobě nevyužívané porcelánky. Po příjezdu několika hasičských jednotek a statika byl stav
budovy označen za havarijní. Starosta Vojkovic upozorňuje na mezeru v zákoně, která nedovoluje v podobných situacích obcím jednat,
nemají-li povolení majitele.

Zákon obcím neumožňuje konat bez povolení majitele
Starosta poukazuje na mezeru v zákoně, kvůli které nešlo incidentu
předejít. „I když byla budova na pohled nevyužívaná a nestabilní už delší dobu, obec byla bohužel bezradná,“ vysvětlil. „Zákon nám neumožňuje konat
a pozvat bez povolení majitele k postižené nemovitosti statika, aby objekt odborně prohlédl,“ řekl a upozornil: „Je nezbytné, aby se zákon změnil a umožnil nám nebo příslušnému stavebnímu úřadu řešit
tyto situace dříve, než dojde k neštěstí.“
Roman Svoboda
manažer SMS ČR
v Karlovarském kraji

Jihomoravský kraj

Dobrá zpráva! Kraj podpoří malé venkovské
prodejny čtyřmi miliony
Celkem čtyři miliony korun rozdělí Jihomoravský kraj drobným prodejnám v obcích, kde by jim bez dotace hrozil zánik. Radní schválili dotační program Obchůdek 2021+, který je k tomuto účelu určen. Cílovou
skupinou jsou provozovatelé prodejen v obcích do 1000 obyvatel nebo
v obci do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají do 1000 obyvatel.

Statik nařídil okamžitě uzavřít komunikaci
Statik po svém příjezdu na místo nařídil okamžité uzavření komunikace pro vozidla v okolí budovy, což místním lidem zkomplikovalo život,
neboť se zřícenina nachází na samém začátku obce. „Náhradní trasu se
podařilo zřídit do druhého dne, ovšem pouze pro osobní vozidla. Ta větší si budou muset počkat, než dojde k částečné demolici budovy, což by se mělo stihnout do konce srpna,“ uvedl starosta Vojkovic Luboš Garaj.

Majitelé se o budovu nestarali,
toho současného bylo těžké zkontaktovat
V budově se od roku 1997 vystřídalo několik majitelů. „Žádný zde ale nic
nebudoval, došlo pouze k odvezení cenného materiálu, jako je železo anebo
i trámy. Tím pádem se budova stala nestabilní,“ řekl starosta s tím, že současným majitelem je ukrajinský podnikatel z Oděsy, kterého se podařilo
komplikovaně zkontaktovat až nyní přes jeho matku. „Aktuální stav na
Ukrajině mu však nedovoluje vycestovat, takže to nemůžeme řešit přímo s ním.
Situaci ohledně nezbytné demolice řeší příslušný stavební úřad, v tomto případě
Kyselka,“ přiblížil situaci Luboš Garaj.

„Jde nám o rozvoj venkova a zachování kvalitního života na jihomoravské vesnici. Chceme udržet venkovské prodejny potravin v místech, kde je jediný obchod se sortimentem potravin a sám není schopen bez podpory pokračovat
v provozu. Na jihu Moravy mohou žadatelé takto získat až 100 tisíc korun,“
uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník.
Dotační program Obchůdek 2021+ od minulého roku vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kraj konečným příjemcům dotaci
předfinancuje a následně ve stanoveném termínu podá žádost o proplacení na ministerstvo. V loňském roce byly v rámci tohoto dotačního
programu rozděleny téměř tři miliony korun.
Vedle programu Obchůdek 2021+ se kraj snaží podporovat venkov
ještě vlastním dotačním programem. Jen v minulém roce vyčlenil na
záchranu venkovských prodejen čtyři miliony korun. V letošním roce
rozdělí mezi 81 žadatelů 3,7 milionu.
Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě bojuje za udržení
kvality života na venkově a za jednu z priorit považuje zachování malých venkovských prodejen. „Moc mě potěšila zpráva, že Jihomoravský kraj
podpoří předfinancováním dotační program MPO. Věřím, že to v této nelehké
době pomůže některým prodejnám, které bojují o přežití,“ uvedla krajská
manažerka Blanka Březinová.
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Blanka Březinová
manažerka SMS ČR
v Jihomoravském kraji
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Zelené projekty jsou chloubou naší obce!
Hodslavice v Moravskoslezském kraji na Novojičínsku by mohly inspirovat nejednu obec Příklad dobré praxe
řadou pozoruhodných projektů, které zde již realizovali. Nově mezi ně patří například čtyři umělecké vyhlídky, které jejich autorka věnovala slavnému rodákovi Františku Palackému. Anebo aleje ovocných
stromů a bříz, na jejichž výsadbě se ochotně podíleli i občané Hodslavic, což starostku Pavlu Adamovou těší.
Povídáme si uprostřed letních prázdnin.
Turisty k vám nyní lákají nové vyhlídky,
které jste věnovali Františku Palackému.
Kde je najdeme a čím jsou zajímavé?
Vyhlídky najdete na kopcích, kde František
Palacký jako dítě před více než dvě stě lety pásl krávy. Jejich autorkou je Lenka Šíchová. První vyhlídka – kruh v životní velikosti – je přímo
naproti domu Františka Palackého, na který se
tímto kruhem díváte. Jmenuje se Krásověda
a je inspirovaná stejnojmenným filozofickým
dílem Františka Palackého o kráse a umění.
Vyhlídku na kopci nad Fojtovou stodolou tvoří
velký dřevěný rám. Jmenuje se Frame Hodslavice. Frame znamená anglicky rám, rámovat.
Rámuje dokonalý výhled na Palackého rodnou ves a skrz rám uvidíte i Lysou horu.

Jak vypadají další dvě vyhlídky?
Další vyhlídkou je židle v nadživotní velikosti,
která má znázorňovat úctu k vzdělání. Zároveň upozorňuje na první školní židli v rodném
domku Palackého, kde měl jeho tatínek školu.
A poslední vyhlídka se jmenuje Základní kámen – nachází se na protějším kopci a odkazuje na okamžik položení základního kamene
Národního divadla. Vše je doplněno citáty „Otce národa“ a geniálního dějepisce Františka Palackého. A nejen to u nás najdete, podívejte se
na www.visithodslavice.cz a budete mile překvapeni.

Děkujeme, rádi se podíváme.
Vyhlídky vzbudily mezi turisty velký ohlas.
Máte z toho radost?
Máme. I když tento ohlas si pochvalují zejména místní restaurace. Bohužel nám tam ale li-

Vyhlídky na aleje v okolí Hodslavic
dé vjíždějí s auty, z čehož velkou radost nemáme. Ale to se, doufám, vyřeší. Děkujeme proto
všem dalším turistům, kteří naši krásnou přírodu respektují, neničí ji a auta nechají na parkovištích.

K vyhlídkovým místům, ale nejen k nim,
také do sousedních vesnic, vedou nově
vysázené stromové aleje. O jaký projekt se
v tomto případě jednalo?
Projektem Obnova a výsadba polních komunikací na Mrázové a za Brodkem jsme pokračovali ve zvelebování naší krajiny a propojili
již vysazené aleje ovocných stromů vedoucí

z centra obce od fotbalového hřiště s cyklostezkou Koleje a rekreační nádrží Kacabaja.
Místní i přespolní během letních veder jistě
uvítají cestou k nádrži stín 140 ovocných stromů a 80 bříz anebo občerstvení ve formě jablíček, třešní, hrušek či švestek.

Připomeňme, že cyklostezka Koleje
je zde od roku 2014…
Ano. Tehdy ji zbudoval svazek obcí a vede malebným prostředím po bývalé železniční trati
z Nového Jičína přes Hodslavice do Hostašovic. V zimě tato stezka slouží také běžkařům.

Víme, že aleje mají blahodárný vliv na
krajinu. Proč jste se pro jejich výsadbu
rozhodli vy?
Výsadbami alejí jsme rozdělili velké polní celky a zpestřili tak naši krajinu, poskytli obživu,
úkryt a migrační trasy volně žijícím živočichům.
Věříme, že se touto cestou podaří také obohatit
faunu v nejbližším okolí.

Co vás během realizace projektu
nejvíce překvapilo?

ČOV s dočišťovacím jezírkem
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Příjemně mě překvapili hlavně lidé z obce,
kteří byli ochotni se zapojit do výsadeb komunitním způsobem. Spolupracují s námi děti ze
základní školy, členové spolků, důchodci, myslivci i hasiči. Myslím si, že široké zapojení lidí
se nám v budoucnu vrátí v péči a ochraně zeleně před vandaly. Ten, kdo vysadí strom, keř či
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vou územní studii návsi a okolí a pokusíme se
získat dotaci z IROP na zelenomodrý projekt,
jenž se týká revitalizace našeho „Placu“, jak zde
říkáme náměstí.

květinu, si pak i uvědomuje, že je v jeho zájmu
pečovat o své nejbližší okolí a má potřebu
chránit je.

Kdo vás inspiruje k takovým nápadům?

Nedávno jste aktualizovali strategický
plán rozvoje obce. Smýšlejí občané také
takto ekologicky? Jaké projekty by chtěli
do budoucna v obci realizovat?

Inspirují mě úžasní lidé a skvělé příklady. První
inspiraci jsem získala při návštěvě Jeseníku
nad Odrou a při procházce alejemi kolem obce, na kterou mě pozval bývalý místostarosta
a nadšený myslivec Martin Repta s cílem přesvědčit mě k výsadbám v Hodslavicích. Podlehla jsem.

Rozpočet na tento poslední projekt činil 170 tisíc korun. Z Programu péče o krajinu 2021, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo životního
prostředí, jsme získali dotaci ve výši bezmála
140 tisíc korun.

Aktualizaci strategie obce jsme, stejně jako
celý strategický plán, vypracovali komunitně –
tedy společně s aktivními občany. Je proto samozřejmé, že se opírá o požadavky a ekologické smýšlení místních. Zapojení občanů do výsadeb jsem již zmínila. Z dalších požadavků
bych jmenovala například odklonění tranzitní
dopravy, protipovodňová opatření, zadržování
vody v krajině, ekologické vytápění a další. Je
toho opravdu dost. Bohužel ne vše může obec
efektivně ovlivnit.

Když je řeč o zelených projektech,
který z nich byl v Hodslavicích dosud
nejnákladnější?

Co byste poradila svým kolegyním
a kolegům, kteří by chtěli mít kolem sebe
také takový správný inspirativní tým?

A to je moc dobře.
Jak jste projekt financovali?

Nejnákladnějším zeleným projektem v obci
byla výstavba splaškové kanalizace a ČOV v letech 2019–2020, který přišel zhruba na 170 milionů korun a jenž jsme financovali z dotace
OPŽP. Odkanalizováním téměř celé obce jsme
uchránili od znečišťování potok Zrzávku.

Za zelené projekty jste získali v roce 2018
i Zelenou stuhu v rámci celostátního
soutěže Vesnice roku…
Zelené projekty jsou chloubou naší obce. Ani
po úspěchu v soutěži Vesnice roku jsme ne
usnuli na vavřínech a pokračujeme ve vý-

Starostka Pavla Adamcová a místostarosta Martin Repta (rok 2018)
sadbách v extravilánu i intravilánu Hodslavic.
Věříme, že se nám naše snaha vrátí v krásnějším a čistějším životním prostředí, které bude
rozmanité na výskyt živočichů i rostlin, naše
vnoučata budou moci pozorovat ledňáčky,
pstruhy, motýly, vstavače, mloky a lišky, prostě bohatost okolní přírody, jíž jsme součástí.

Jaké další projekty máte aktuálně v plánu?
Určitě budeme pokračovat ve výsadbách. Nyní
se zaměřujeme na centrum obce. Máme hoto-

Kolegyním a kolegům není třeba radit. Oni vědí, že stačí nechat prostor aktivním lidem, podpořit je, a vše se dá do pohybu. Jakýkoliv tlak
shora nefunguje.

Ať se vám v Hodslavicích i nadále daří!
Rozhovor vedl
Michal Dresler
manažer SMS ČR
v Moravskoslezském
kraji

Hodslavice mají bohatý společenský a kulturní život, do kterého
se občané i místní spolky velmi aktivně zapojují. Okolí Hodslavic
vybízí k mnoha krátkým vycházkám, například k rekreační přehradě Kacabaja, do lesa Čtenice ke studánkám železité a sirnaté
vody, tzv. Tropickým údolím k přehradě Čerťák nebo po značených turistických cestách přes Trojačku (715 m) po hřebenu hor
trasou tradičního jarního pochodu Palackého stezky na Velký Javorník (918 m).

Rodný dům Františka Palackého

Dřevěný kostel sv. Ondřeje z 50. let 16. století
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Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi?

Seriál

Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání, funkci starosty tedy vykonává na plný
úvazek. Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, tuto funkci tak vykonává souběžně se svým zaměstnáním. Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Starostka v důchodu:
Nohy na stole jsem nikdy neměla a kytičky taky zvládám
Je léto, vydejme se tedy v dalším putování za pozoruhodnými starosty někam, kde je hezky. Slatina u Horažďovic
v Plzeňském kraji má pouze 106 obyvatel a patří spolu s několika dalšími okolními vesnicemi k nejstarším v okolí.
Vísku se zajímavou historií vede Marie Šolcová. Starostka, která by si klidně mohla namísto starostí o obecní blaho
užívat zaslouženého důchodu.
Paní starostko, proč má někdo v důchodovém věku chuť dělat něco pro obec
i spoluobčany? Nebylo by vám lépe
s nohama na stole nebo s nůžkami
u kytiček na zahrádce?
Důchodový věk pro mě neznamená čas, kdy už
nemusím nic dělat. Takto žít prostě neumím.
Nohy na stole jsem neměla obrazně nikdy
a kytičky na zahrádce zvládám, mimochodem
mám je moc ráda.

Za chvíli vám končí vaše první volební
období. Jaké to pro vás bylo?
Bylo to hodně náročné na čas, občas i na nervy.
Kdo si to nikdy nezkusil, nemůže znát rozsah
prací starosty, a to i na tak malé obci, jakou je
Slatina. Zde nemáme žádné úředníky, všechna administrace je na vedení obce, které se
u nás skládá z účetní, starosty a místostarosty.
Protože jsem již v důchodovém věku, mám čas
jednotlivé agendy zpracovávat, což by při zaměstnání nešlo. Využíváme hodně dotačních
titulů. V poslední době se nám podařila rekonstrukce hráze a přelivu rybníka. Opravili jsme
obecní budovy, postavili nové venkovní podium a vysadili celkem 45 stromů v obci a okolí.
A to je právě ta odměna za moji práci, když vidím, že se obec posunula.

Hodláte na podzim ve volbách obhájit svůj
mandát?
Ano, pokusím se svůj mandát obhájit. Jsme
dobrý kolektiv a ráda bych pokračovala ještě
jedno volební období, protože máme rozpracované dva větší projekty.

Jaké to jsou?
Jedním je vybudování čističky odpadních vod,
současně máme v plánu pokládku zemních
kabelů nízkého napětí. Čtyři roky je krátká doba na realizaci větších projektů a bohužel i covidová doba nás částečně zbrzdila v jejich realizaci.

Před odchodem do důchodu jste pracovala
na městském úřadě v sousedních Horažďo18

vicích, také jste pracovala jako účetní pro
FK Svéradice v době jeho nevětší slávy.
Jak na to vzpomínáte?
Na městském úřadě jsem pracovala 24 let
v pozici vedoucí živnostenského odboru. Byla
to práce s podnikateli, měla jsem tady možnost načerpat informace a zkušenosti, které
nyní mohu využít právě jako starostka. Fotbal
byl a stále je můj koníček. Hrál ho ve Svéradicích můj manžel a nyní v tom pokračuje i vnuk
Marek v Plzni. Dělala jsem od roku 1982 pokladní klubu a zažila největší slávu fotbalu ve
Svéradicích, kdy se postoupilo až do druhé národní ligy. Mám hodně pěkných vzpomínek na
pohárové zápasy se Slávií, Ostravou, především mám ale díky fotbalu hodně přátel. Jsem
možná výjimka mezi ženami, ale na dobrý fotbal se ráda podívám i nyní.

Pomohly vám zkušenosti z předchozího
zaměstnání ve vaší nynější práci?
Určitě, díky tomu pro mě nebylo novinkou
správní řízení, vedení schůze zastupitelstva,
práce s Czech Pointem a další agendy. Slatina
patří pod ORP Horažďovice, takže se stále po-

tkávám s bývalými spolupracovníky. Vím, kdo
jaké záležitosti zpracovává, na koho se obrátit
o radu. V tom jsem měla určitě výhodu oproti začínajícím starostům bez znalosti státní
správy.

Paní starostko, na vás je vidět, jak vás tato
práce baví, i když je někdy náročná.
Co vás na práci starostky štve?
Největší zátěží je administrativa, která mi přijde někdy zbytečná. Vadí mi například složitost velkých dotačních titulů, kdy peníze dostanete, ale hodně jich investujete právě do
administrace. Šlo by to určitě jednodušeji,
s menšími náklady, aby peníze zůstaly obci.
Zrovna tak by se mělo zjednodušit dokládání
stále stejných potvrzení. Jsme zkrátka národ,
kde se papíruje.

V obci se daří kulturnímu životu.
Vyhlášené je například Slatinské léto.
V čem je tato akce výjimečná?
Tato akce navázala na „Slatinský patník“, který
byl zaměřený na kamenictví, jež má v naší obci
dlouholetou tradici. V roce 2019 jsme akci pře-
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Kaple sv. Jana Nepomuckého v obci

Synagoga

sunuli do venkovního areálu zahrady úřadu,
kde k tomuto účelu využíváme i nové podium.
K dispozici máme také dobré vnitřní prostory,
dostupné sociální zařízení. A aby se mohli bavit i rodiče malých dětí, máme tu i dětský koutek. Na akci se setkávají lidé ze širokého okolí,
přijdou si popovídat s přáteli při pěkné písničce. Ale ani tato akce by nemohla být úspěšná
bez zapojení občanů Slatiny. Na přípravách,
které zaberou hodně času, pomáhají především zdejší hasiči, je i místní tradicí, že ženy napečou občerstvení ke kávě.

získali již 11. ocenění, několikrát jsme zvítězili
a dostali cenu veřejnosti. Je to příjemné a pro
Slatinu ta nejlepší reklama.

Získali jste několik ocenění v soutěži
Zlatý erb za webové stránky obce
Plzeňského kraje, což je u tak malinkaté
obce se značně omezeným rozpočtem
vzácné. Jak to u vás děláte?
Naši obec z velké části tvoří chalupáři, kteří
jsou především z Prahy. Právě jeden z nich, Petr Vápeník, nám vytvořil a spravuje webové
stránky. Je to tedy hlavně jeho zásluha a patří
mu za to poděkování. V letošním roce jsme

Hasičská zbrojnice v obci

Obec, která by jinak byla klidná, trápí
zvýšený počet tranzitní dopravy kvůli
dopravě dřeva a zdejšímu kamenolomu.
Podnikáte nějaké kroky, které by mohly
vesnici ulevit?
Problém přepravy dřeva přes naši obec do
vedlejší vesnice Chanovice, do firmy Pfeifer
Holz s.r.o., řešíme už přes rok ve spolupráci
s krajským úřadem a starosty z okolních vesnic. Když už bylo vše na dobré cestě, přišla
válka na Ukrajině a s ní také velké zdražení
pohonných hmot. To nám celou situaci ztížilo. Přesto se snažíme společně s výše uvedenou firmou odklánět dopravu na obchvat,
který je zde vybudován a díky kterému by
mohlo jezdit přes Slatinu méně aut. U místního kamenolomu není taková četnost jízd,
a především nejezdí přes obec v nočních hodinách, což občanům nejvíce vadí.

Na závěr nám ještě prozraďte,
jak trávíte nejraději léto?
Volných chvil, kdy opravdu vypnu, moc není.
Mám čtyři vnoučata, takže o zábavu je postaráno. Mám ráda humor a ten dětský je nádherně upřímný. Právě v něm nacházím potřebnou
energii. Ráda relaxuji u pěkné knížky. Jsem typ
čtenáře, který rozečtenou knihu nerad odkládá. Když je čas, jezdíme s kamarádkami po výletech. Naposledy jsme byly v Českém Krumlově. Moc ráda také vzpomínám na hezkou akci na Šumavě, kde jsem se účastnila odhalení
sochy sv. Vintíře, jež se nachází nedaleko kostela sv. Mořice na Mouřenci.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěšných projektů ve vaší krásné obci i na
zahrádce!
Rozhovor vedl
Roman Svoboda
manažer SMS ČR
v Plzeňském kraji

Velký čertův náramek
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KDY / KDE / CO
Portál zastupitele
úterý 23. 8.
Kurz na míru: SPISOVÁ SLUŽBA
Online kurz.
Lektoři: Michal Hinda a Ing. Jan Havlík, MPA
Kurz je zaměřen na představení aplikací
Zasedání Zastupitelstva online
a Správní řízení a jejich využití.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
úterý 25. 8., pondělí 29. 8.,
úterý 30. 8., čtvrtek 1. 9.
KURZ PRO ZAMĚSTNANCE OBCÍ I. TYPU

úterý 16. a čtvrtek 18. 8., 8:30–12:00
OBECNÍ KRONIKY A ZPRAVODAJE,
...vše podstatné, co potřebujete vědět

6. 9. 2022, 9:30 – 17:00,
JAK NA KNIHOVNU V OBCI
Prezenční stáž. Svijany (Liberecký kraj).

Online kurz.

Lektoři: Petr Felkner, Šárka Kalferstová,
Vít Richter, Marie Šedá, Michaela Staňková,
Andrea Suková

Lektoři: Martin Šikula, Jitka Padrnosová,
Marie Machačová, Irena Brezovic
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

Online kurz.

čtvrtek 25. 8. 2022, 9:00 – 16:30
OBECNÍ ZPRAVODAJE II
Jak upravit či napsat článek?
Pojďme to zkusit společně!

Lektoři: Mgr. Radek Pokorný, Bc. Jitka Vácová,
Mgr. Milan Čigáš, Ing. Jan Havlík, MPA

Prezenční stáž. KrÚ Středočeského kraje.
Lektor: Marie Machačová

Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271
Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu
2018–2021

SMS ČR / Akce ve vašem kraji
čtvrtek 25. 8., 9:00 hod.
Olomoucký kraj:
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR
Bližší informace:
Marcela Porvazníková, krajská manažerka,
porvaznikova@smscr.cz, tel.: 776 175 112
čtvrtek 8. 9., 9 hod.
Olomoucký a Zlínský kraj:
NÁPADY A AKTUALITY
PRO ROZVOJ NAŠEHO VENKOVA
Seminář pro Zlínský a Olomoucký kraj,
společná akce SMS ČR a SZIF.

Místo konání: Kulturní dům v Horní Moštěnici,
okres Přerov. Součástí semináře budou příklady
dobré praxe k problematice komunálních
odpadů, spolupráce obce se zemědělským
družstvem při výtopu obce bioplynovou stanicí
či prohlídka výrobních prostor Hanácké kyselky.
Vstup zdarma, zváni jsou i zájemci z ostatních
blízkých krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský,
Pardubický).

úterý 13. 9.
Královéhradecký kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Místo konání: Hradec Králové.
Bližší informace:
Gabriela Dvořáková,
krajská manažerka, dvorakova@smscr.cz,
tel.: 777 110 053

Bližší informace:
Iva Šimoníková, krajská manažerka,
simonikova@smscr.cz,
Marcela Porvazníková, krajská manažerka,
porvaznikova@smscr.cz.

Zapište si do diářů: Celostátní konference SMS ČR se koná
9. a 10. listopadu v Českém Krumlově
Celostátní konference SMS ČR se uskuteční ve středu 9. a ve čtvrtek 10. listopadu v Českém Krumlově. Nenechte si ujít
dvoudenní setkání ve městě, které je
klenotem jižních Čech. Pořadatelé připravují zajímavý program, jehož součástí bude i společenský večer, během
kterého můžete s kolegy z celé republiky probrat všechno, co vás těší i pálí, načerpat inspiraci a navázat nová přátelství. Bližší informace se včas dozvíte od
krajských manažerů.
Těšíme se na vás!
SMS ČR
Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních
samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 15. 8. 2022, 8/2022,
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Machačová, machacova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Machačová.

