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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení příznivci SMS ČR,
volební víkend je historií a ve vašich domovinách začíná nové období snah pozvednout život
na malých obcích opět o kousek výše. V této snaze vám napomáhá v posledních deseti letech
také Sdružení místních samospráv. V minulém týdnu jsme pomohli k zajištění spravedlivého
průběhu voleb, otevřeli jsme debatu o vyšším růstu odměn zastupitelů a napříč všemi
krajskými organizacemi individuálně řešíme desítky regionálních témat. Tím nejzvučnějším
v Ústeckém kraji jsou stále místní železnice. Jednání našeho pana předsedy se Správou
železniční dopravní cesty je na spadnutí.
Dlouhodobě vám zajišťujeme podporu v problematice GDPR, když se až do současné
doby hlásí o zajištění této služby nové obce a školy. Ve velkém se začíná rozjíždět také podpora
v oblasti veřejných zakázek. V povolební době chystáme také pravidelné vzdělávání
zastupitelů a zaměstnanců úřadu, tzv. Univerzitu starosty a rozšiřujeme metodicko-právní
poradenství. Pro nováčky v komunální politice pak chystáme aktuální verzi příručky
Samospráva v kostce věnující se základním sférám komunální politiky včetně právních
základů.
V naší krajské organizaci využijeme klidnější dobu povolební také k doplnění nového
krajského předsednictva. Jsem velmi rád, že trojice základních stavebních kamenů
předsednictva – současný pan předseda a zároveň starosta Háje u Duchcova Karel Drašner,
místopředseda a pan starosta Malých Žernosek Ing. Petr Liška a místopředsedkyně
a současně starostka obce Klapý Romana Albrechtová – ve volbách uspěla a pro SMS ČR
bude velkou ctí s nimi nadále spolupracovat na rozvoji celého kraje. Pevně věřím, že v nejbližší
době naše řady rozšíří další minimálně dvojice neméně cenných posil, přičemž cílem bude
udržet kompaktní krajské shromáždění nejen během tohoto volebního období, ale i s přesahem
do volebních období následujících.

Mgr. Marek Komárek
krajský manažer SMS ČR Ústeckého kraje
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Organizační informace
V termínu 26. – 28. října 2018 bude oslaveno 100 let od vzniku samostatného
Československého státu. Hlavní akce se koná na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích.
Součástí oslav jsou také putovní výstavy. V OC Forum Ústí nad Labem startuje třináctidenní
výstava 9. 10. Též v Ústí nad Labem je 3. listopadu u příležitosti výročí možné navštívit
Mezinárodní taneční festival.
Více o výročí zde.

Krajské informace z tisku
Cenná historická vápenka v Krušných horách se do jara otevře turistům
V okolí Loučné pod Klínovcem a Kovářské se nachází nejvýznamnější doklad těžby a zpracování
vápnitých hornin v českých Krušných horách. Na jaře příštího kalendářního roku Lesy ČR
plánují historickou vápenku zpřístupnit pro veřejnost. Oprava začala už před dvěma lety
zpracováním projektové dokumentace. Investice do obnovy přesáhne 6 milionů korun.
Památka je situována přibližně kilometr od železniční stanice Kovářská ležící na historické
regionální trati spojující Chomutov a Vejprty.
Zdroj: idnes.cz, původní článek zde.
Lidé na Ústecku často čekají na autobus marně. Kvůli nedostatku řidičů spoje
nevyjely
Dopravní obslužnost Ústeckého kraje je již delší dobu zásadním tématem. Plánovaný nákup
autobusů kraje zkomplikovalo rozhodnutí antimonopolního úřadu a než se Ústecký kraj dohodl
se společností TD Bus na pronájmu autobusů, řidiči začali přecházet ke konkurenci.
V posledním zářijovém týdnu tedy nevyjela řada spojů kvůli nedostatku řidičů především
v okolí Litoměřic, Úštěku a na západě Lounska. Ústecký kraj proto v reakci zprovoznil nový
sms informační systém. Aktuální informace jsou k dispozici také na webových stránkách
Ústeckého kraje a na facebookových stránkách Dopravy Ústeckého kraje.
Zdroj: ceskatelevize.cz, původní článek zde.
Druhá zářijová sobota patřila v Peruci dožínkovým slavnostem
Tradiční svátek zemědělců s připomenutím důležitosti půdy pro člověka oslavili v Peruci na
Lounsku. Oslavy odstartovaly tradičním průvodem a svou účastí jejich důležitost zvýraznil i
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Zdroj: Listy Ústeckého kraje, původní článek zde.
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Krajské dotační programy a jiné dotační příležitosti
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
Za účelem podpory mládežnických hnutí tradičních sportovních odvětví vyčlenil Ústecký kraj
celkem 15 milionů Kč. Jednotlivé projekty podpoří maximálně necelými 3,5 miliony Kč.
Organizace provozující kolektivní a olympijský sport musí mít prokazatelné historické kořeny,
vysokou sportovní výkonnost vzbuzující mediální zájem. Žádosti je možné podávat
od 1. do 8. listopadu 2018.
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019
Financovat lze běžné výdaje související s poskytováním základních činností sociálních služeb,
přičemž podpořeny mohou být pouze služby zohledňující zpracovaný Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 a služby zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje. Lhůta pro podání žádostí startuje 18. října a končí
8. listopadu.
Podpora v rámci projektu POSOSUK 2 – 3. mimořádný termín
Pro získání podpory poskytovatelům sociálních služeb je nutné disponovat oprávněním
(registrací) k poskytování příslušné sociální služby a mít podanou žádost o zařazení do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádost o podporu je možné podat od 1. do 9. listopadu
2018.
Detailní informace o dotacích v rámci Ústeckého kraje naleznete zde.

Informace ze zasedání Zastupitelstva a Rady Ústeckého kraje
Rada kraje vzala na vědomí závažné neplnění smlouvy v souvislosti s autobusovou
dopravou Ústeckého kraje v oblasti Litoměřicka. Odbor dopravy dále bude jednat
s vedením společnosti TD BUS a.s. o převodu zaměstnanců zajišťujících provoz na Dopravní
společnost Ústeckého kraje.
Rada kraje také rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK). ZZS ÚK
spolu s Ústeckým krajem zajistí vytvoření souboru map nesoucích informace o výpočtu
dojezdových časů.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje vzalo na vědomí uzavřené dodatky ke Smlouvám o poskytnutí
dotace v rámci Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2017.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo záměr spolufinancovat „Řešení hydrologických
poměrů v povodí Srpiny“ z prostředků Ústeckého kraje
Zdroj: Tisková zpráva z 50. schůze Rady Ústeckého kraje, Usnesení zastupitelstva z 10. 9.
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Aktuality a služby SMS ČR
SMS ČR spolu se SPOV ČR vítají odklad změny financování matrik
Dne 20. září předsednictvo Sdružení místních samospráv rozhodlo o vyhlášení petice
za spravedlivé financování matrik ve snaze zvrátit nevhodně nastavený a neprojednaný návrh
na finanční redukci matričních úřadů v malých obcích.
Petice splnila svůj úkol, když v čerstvé návaznosti vydal ministr Hamáček prohlášení
o odložení plánovaného přechodu financování matričních úřadů na čistě výkonový
model. Agenda by v takovém případě musela být financována z rozpočtu obce, což by velmi
pravděpodobně vedlo až k zániku matričních úřadů.
Organizace zastupující zájmy obcí se nebrání diskusi o novém modelu financování matrik.
Kompromisem by bylo zohlednění počtu úkonů matričními úřady převáděných. Úkony
ale nesmí být redukovány jen na tzv. prvozápisy, jelikož agenda matrik je mnohem širší.
Zástupci organizací se shodují na faktu, že je nepřijatelné, aby výkon státní správy zůstal
na bedrech obcí.
Každá obec může využít naši matriční kalkulačku zde.
Celé články o problematice matričních úřadů naleznete zde a zde.
Rozbíhá se projekt poskytující vzdělávání zástupcům a zaměstnancům obcí I. typu
Až do roku 2021 je pro starosty, zastupitele a zaměstnance malých obcí k dispozici komplexní
nabídka vzdělávání. Za vzděláním nebude nutné jezdit do našeho hlavního města, přesný
harmonogram akcí v Ústeckém kraji bude znám během následujících týdnů. Více o novém
projektu naleznete na další stránce tohoto newsletteru.

Na facebookových stránkách pravidelně
ukazujeme různé tváře našeho venkova.
Jednou z velmi známých tváří je paní
starostka Jeřišna Dagmar Vaňková.
Málokdo o ní však ví, že kromě své obce
"starostuje" také sedmi stovkám hasičů
(na obrázku
vpravo).
Zaznělo
také
poděkování pana předsedy těm, kteří
v uplynulém volebním období spravovali
nejen své obce, ale zároveň významně
přispívali k tomu, aby samosprávy hlasitě
promlouvaly do věcí spojených s jejich
každodenním fungováním.
Facebookové
navštívit zde.

stránky

SMS

ČR

můžete
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Ztrácíte se v neustálých legislativních změnách?
Nevíte si rady při řešení některých situací?
Jste nováček ve veřejné správě?

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ

obcí I. typu 2018-2021

Pravidelné vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců úřadu,
Univerzita starosty, metodicko-právní poradenství,
webináře, e-learning, elektronické aplikace, ….
Vzdělávací program je zdarma.

ZAČÍNÁME PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018

www.rokvobci.cz
Nezávazné přihlášení - ZDE
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Výhody a benefity Sdružení místních samospráv ČR
Aktuální informace, odborné materiály, právní rady a zajímavosti pro Vás zveřejňujeme
na webových stránkách:
http://www.smscr.cz/
http://www.rokvobci.cz/
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
Obce na těchto stránkách mohou využívat:
Informační zpravodaj SMS ČR
Hlídač termínů starosty
Odborné články k tématům týkajících se veřejné správy
Rukověť starosty
Vzorové dokumenty ke stažení
Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy

Členské obce navíc na těchto stránkách mohou využívat:
Právní poradnu
Newsletter – webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních
a evropských zdrojů
Nedávnou novinkou je služba nocleh v centru Prahy, v místě sídla regionální kanceláře –
Národní 41, Praha 1. Členové SMS ČR mohou zdarma využít této služby od května 2017.
V případě problémů a nejasností ohledně přihlašovacích údajů a zajištění noclehu v Praze,
kontaktujte organizační manažerku Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103.

Kontakty na krajskou organizaci SMS ČR Ústeckého kraje:
Karel Drašner, předseda: starosta@ouhaj.cz, tel. 606 713 439
Ing. Petr Liška, místopředseda: starosta@malezernoseky.cz, tel. 416 539 012
Romana Albrechtová, místopředsedkyně: ouklapy@seznam.cz, tel. 775 247 531
Mgr. Jana Müllerová, členka: mullerova@loucna.eu, tel. 602 455 211
Miroslava Otoupalová, členka: starosta@chozov.cz, tel. 724 179 911
Valerie Marková, členka: starosta@medenec.cz, tel. 739 439 916
Mgr. Marek Komárek, krajský manažer: komarek@smscr.cz, tel. 725 983 171
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