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Aktivní občané jsou pro každou obec požehnáním
Milé kolegyně, vážení kolegové
a přátelé samospráv.
Zdravím Vás uprostřed léta, v době dovolených
a školních prázdnin, na které se všichni vždycky moc těšíme. Těšíme se na odpočinek a vzácné chvíle, které prožijeme se svými blízkými,
se svou rodinou. Navzdory tomu, že se taková
vysněná dovolená občas vymkne našim představám a všechno je nakonec jinak, stále to nic
nemění na tom, že jde o výjimečné dny, kdy
čerpáme životně důležitou energii a dobíjíme si
baterky právě tím, že je sdílíme s rodinou.
Podle průzkumů lidé stále častěji tráví dovolenou v Česku a to nejraději aktivním způsobem. Svědčí to jednoznačně o tom, že je u nás
krásně a že je tady co zažít. Jak se změnila nabídka služeb a jak jsou na turisty připravené obce? Jak umí využít cestovního ruchu obyvatelé
venkova a jakými změnami v tomto směru prošel venkov za posledních třicet let? Právě těmto
otázkám se věnuje téma srpnového zpravodaje.
Hned v několika rozhovorech se dočtete, jak se
daří obcím turisticky profláklým či jak to vypadá
v místech, kde se na turisty teprve připravují.
Pro každou obec jsou velkým požehnáním
aktivní občané, ochotní pracovat pro druhé,

a když jsou aktivní celé rodiny, je taková radost
dvojnásobná. Rádi, vám proto představíme pro
inspiraci i rodinu manželů Kadeřávkových, která se rozhodla provozovat agroturitistiku v malé vesničce Věcov na Vysočině.
Vážení přátelé, ráda bych na tomto místě také poděkovala za to, že nám pomáháte a reagujete na naše dotazníková šetření. Velkou odezvu
z Vaší strany zaznamenalo právě to poslední,
které se vztahuje ke koncepci Klientsky orientované veřejné správy 2030+. SMS ČR vítá snahu
přiblížit veřejnou správu občanům přenesením
některých pravomocí z obcí III. typu na obce
II. typu. Opačný přesun pravomocí z obcí I. typu
na obce II. typu, obecně odmítá. S jistotou můžeme tvrdit, že většina obcí výkon přenesené působnosti jako zátěž vůbec nevnímá, z pohledu
obcí je vnímána jako velmi cenná služba pro občany, která je dostupná v místě jejich bydliště.
I když se v komunální politice pohybuji už
pár roků, v pozici ředitelky SMS ČR jsem velmi
krátce. Pro mě samotnou je tato změna dynamická. Zjišťuji, že průprava z vedení malé obce,
která musí z mála vyčarovat hodně, je cennou
zkušeností. Učím se, a je pro mě velkou radostí,
že mám kolem sebe tým pracovitých lidí usilujících o profesní růst, kteří svými výkony doka-

zují, že jsou velkou nadějí pro budoucnost našeho sdružení a ochrany zájmů obcí.
Ptají se mě, jakou mám vizi ve vedení SMS
ČR. Odpovídám tolerovat a nezesměšňovat,
spojovat a nerozdělovat, sloužit a neškodit.
Upřímně Vám přeji krásný zbytek léta. Užijte si ho s těmi, které milujete.
Jana Přecechtělová
výkonná ředitelka SMS ČR

SMS ČR úspěšně zasáhlo proti omezení pravomoci
samospráv v otázce rušení železničních přejezdů
Plošné rušení železničních přejezdů, objížďky dlouhé až deset kilometrů a omezení samosprávy v možnosti rozhodování – i to bylo obsahem původní verze novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Novela prosazovaná především Ministerstvem dopravy a SŽDC mimo jiné uváděla, že obec bude účastníkem řízení pouze, pokud se uvažovaný železniční přejezd nachází v jejím zastavěném území. Zrušení vybraného přejezdu
navíc mohlo řidičům přinést až desetikilometrovou objížďku místa, na které se dříve dostávali okamžitě.
Úpravu novely v připomínkovém řízení úspěšně prosadil legislativní tým SMS ČR s podporou dalších subjektů. Obce budou nyní patřit mezi
účastníky řízení i v případě, že se přejezd nachází mimo jejich zastavěné území, objízdná trasa navíc nebude smět být delší než pět kilometrů. Při
prosazování kratších objížděk SMS ČR argumentovalo především méně známým strategickým dokumentem Politika architektury a stavební kultury České republiky, který apeluje na udržitelnost optimální obslužnosti nejen urbanizovaného území.
Otakar Bursa, sociální geograf z týmu legislativních analytiků při SMS ČR

Systém AGIS nabízí samosprávám informace
z nejrozsáhlejšího terénního průzkumu.
Už brzy i z obcí do 10 tisíc obyvatel!

Nejrozsáhlejší terénní průzkum veřejné infrastruktury v obcích do 10 tisíc obcí právě vrcholí. Jde o třetí fázi mapování, kterou provádejí vyškolení specialisté ze SMS ČR v rámci projektu Analytického geoinformačního systému AGIS.
SMS ČR jej vyvinulo ve spolupráci s MMR, MŠMT a dalšími institucemi. O co jde?
Každý starosta a zastupitel bude mít díky systému k dispozici podrobné a ucelené informace o území své i jakékoliv jiné obce. AGIS SMS
ČR obsahuje informace z veřejných registrů
a databází z oblastí školství, zdravotnictví, sociálních věcí, ochrany přírody a krajiny, cenových úrovní pronájmů a dalších. Letos na jaře
přibyly ještě nové informace k hospodaření se
zemědělskou a lesní půdou. Individuálně probíhá rovněž spolupráce s jednotlivými kraji.

V minulých měsících například došlo na připojení územních plánů pro obce v kraji Vysočina.
AGIS SMS ČR nečerpá informace pouze z již
existujících databází. Vyškolení mapovači v minulém roce provedli nejrozsáhlejší terénní průzkum veřejné infrastruktury ve všech obcích do
tří tisíc obyvatel na našem území.
Systém je dostupný přes webové rozhraní na
www.smsdata.cz/agis, přičemž individuální přístupové údaje dostali starostové členských obcí

SMS ČR do datových stránek. Členské obce mohou AGIS využívat za poplatek 2400 Kč bez DPH
za rok.
Pokud chcete dát SMS ČR zpětnou vazbu,
máte potíže s přihlášením, anebo potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte se obrátit na
kancelář prostřednictvím emailových adres
klouckova@smscr.cz, podpora@smsdata.cz,
anebo volejte na tel. 606 138 822.
Eliška Kloučková, foto: Matěj Švec

Veřejně prospěšné práce na období až tří let? SMS ČR
oceňuje snahu MPSV, které to hodlá obcím umožnit
Balíček na podporu zaměstnanosti, jež by umožnil například i zaměstnávání lidí na VPP po dobu tří let, připravuje
v těchto dnech MPSV. K jednání o opatřeních, jenž se dotýkají samospráv, byli poslední červencový den pozvaní i zástupci SMS ČR. Ti mimo jiné také apelovali na urychlené řešení problému lidí s vícečetnými exekucemi.
Možnost zaměstnávat lidi na VPP po dobu tří let obce vítají a jsou na to
připravené. Menší obce by však potřebovaly vyšší spoluúčast státu na
dofinancování mezd takto zaměstnaných. „Oceňujeme snahu umožnit obcím, aby tyto osoby zaměstnávaly bez velkých administrativních obtíží i na dobu delší než jen několik měsíců, což je současná převažující praxe. Obce jsou připravené se na tomto systému i nadále aktivně podílet dofinancováním odměny
pro takto pracující lidi z vlastních zdrojů,“ potvrdil předseda SMS ČR Stanislav Polčák s tím, že by ovšem sdružení uvítalo, aby výše spoluúčasti státu na mzdě lidí provádějících veřejně prospěšné práce byla u menších
obcí vyšší, tak aby i ony mohly tohoto nástroje smysluplně využívat. „S ministerstvem chceme dále diskutovat o počtu osob, které by bylo do systému veřejně prospěšných prací možné zapojit,“ dodal.
SMS ČR v rámci kulatého stolu požádalo ministerstvo, aby urychleně řešilo problém lidí s vícečetnými exekucemi. „Administrativa spojená
se zaměstnáváním těchto osob je dnes pro obce i firmy natolik náročná, že jsou
prakticky nezaměstnatelní,“ vysvětluje předseda pracovní skupiny pro

sociální oblast Radek Brázda, který se jednání rovněž účastnil. Zástupci ministerstva přislíbili, že ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti připraví opatření, která by lidem s několika exekucemi dala reálnou
možnost a motivaci pracovat.
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SMS ČR požaduje, aby na digitální dani
měly podíl i obce!
Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb připravilo na začátku prázdnin Ministerstvo financí ČR (MF ČR). SMS
ČR nesouhlasí, aby výnos daně byl výlučným příjmem státního rozpočtu. Požaduje podíl i pro územní samosprávné celky.
Navrhovaná daň z vybraných digitálních služeb je v českém právním řádu dosud zcela neznámým fenoménem. Jejími plátci mají být
velké nadnárodní korporace, zdaňovanými
službami pak má být provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích.
Pokud se daň z vybraných digitálních služeb
zavede, odhaduje MF ČR její výnos v rozmezí
od 2,4 do 6,6 miliard korun. Návrh zákona počítá s tím, že celá suma pak poputuje do státního
rozpočtu. To SMS ČR odmítá a žádá, aby se vý-

nos rozdělil mezi všechny hlavní kategorie veřejných rozpočtů. Tedy kromě státního také do
rozpočtů územních samosprávných celků.
Je všeobecně známo, že obce i kraje trpí obrovským deficitem investic veřejné infrastruktury, včetně právě digitální infrastruktury (typicky v otázce dostupnosti vysokorychlostního
internetu). Podíl na výnosu navrhované daně by
pomohl tento deficit alespoň z části snížit. Reálný provoz vybraných digitálních služeb, které
mají být předmětem zdanění, se přirozeně odehrává na území patrně všech obcí (a tedy i krajů)

v ČR, tím pádem není důvod, proč by obce a kraje neměly mít na výnosu z daně žádný podíl.
V úvahu připadají dvě varianty. První je zakomponovat rozdělení daně z vybraných digitálních služeb do zákona o rozpočtovém určení daní, a to ve stejném podílu, jako daň z přidané hodnoty. Druhou možností je zapracovat
přímo do navrhovaného zákona speciální mechanismus rozdělení pro daň z vybraných digitálních služeb, který bude výsledkem jednání
vlády, SMS ČR, SMO ČR a Asociace krajů.
Dominik Hrubý

Rozšíření mýtného na „jedničkách“ se obává
více než 80 procent dotčených obcí
Zhoršení bezpečnosti provozu, životního prostředí, ale také poškození silnic nižších tříd se obává více než 80 procent
oslovených obcí v souvislosti s plánovaným rozšířením mýtného systému. Zjistil to průzkum, který v nedávné době
provedlo SMS ČR na základě analýzy map a oslovení dotčených obcí.
Podle úpravy vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací se má od začátku
roku 2020 rozšířit mýtné o dalších přibližně
900 zpoplatněných kilometrů na silnicích prvních tříd pro vozidla nad 3,5 tuny. SMS ČR se
vzhledem k očekávání přesunu části nákladní
dopravy na trasy v rámci dosud nezpoplatněných úseků silnic I. a nižších tříd rozhodlo tyto
potenciálně alternativní komunikace určit pomocí analýzy map. Následně oslovilo několik
desítek obcí, které se jeví jako ohrožené. Přes
80 procent z nich obavy potvrdilo.
Obdržená vyjádření projednal s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem předseda

SMS ČR Stanislav Polčák a poslankyně za STAN
a místopředsedkyně SMS ČR Věra Kovářová.
Sdružení rovněž zaslalo na Ministerstvo dopravy několik připomínek, ve kterých žádá provedení adekvátní analýzy objízdných tras ještě
před tím, než se další úseky I. tříd zpoplatní.
„Bohužel za současného právního stavu nelze
trvale držet nulové mýtné. Odbory dopravy příslušných krajských úřadů jsou ale na základě nedávné
dohody Ministerstva dopravy a Asociace krajů ČR
ochotny jednat o preventivních opatřeních v ohrožených obcích, jakými jsou např. dopravní značení
omezující nákladní dopravu, analýza stavu mostů
a další,“ uvedl za SMS ČR Otakar Bursa. Ten také

připomíná, že pokud se některá obec obává
navýšené dopravy, doporučuje SMS ČR oslovit
odbor dopravy na příslušném krajském úřadu,
který by měl zajišťovat koordinovaný postup
v přípravě opatření souvisejících s nově zpoplatněnými úseky komunikací I. tříd.
SMS ČR bude bedlivě sledovat zavádění
rozšíření mýtného a je připraveno toto rozšíření odmítnout, pokud by se negativně dotklo
obcí na objízdných trasách. „Dále se budeme snažit vyjednat dostatečné finanční prostředky, které
poslouží k zvýšení bezpečnosti nejen řidičů, ale hlavně občanů obcí na objízdných trasách,“ dodal Otakar Bursa.

SMS ČR vyzvalo vládu k projednání
o předkupním právu obcí na nepotřebný majetek státu
Sdružení místních samospráv ČR vyzvalo vládu před jejím jednáním, aby umožnila projednání novely, která obcím
dává předkupní právo na nepotřebný majetek státu. Proč? Třeba proto, aby pozemky nezbytné pro další rozvoj měst
a obcí nekončily kvůli veřejným dražbám v rukách spekulantů.
Majetek, který stát prodává jako nepotřebný,
je pro obce a města často klíčový pro další rozvoj a naplňování základních funkcí samosprávy. Pokud se prodává v dražbách, jsou obce limitovány finančními prostředky, které mají na
tento účel vyhrazeny.
Novelu zákona o postavení obcí a krajů při
nabývání majetku státu předložilo parlamentu
hlavní město Praha, které tak využilo své zákonodárné iniciativy. Novelou chce posílit postavení obcí při nabývání majetku státu a dát jim
reálnou možnost získat do svého vlastnictví od
státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich
území a které potřebují pro plnění svých funkcí,

tj. zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu
rozvoji jejich území. „Obce musejí transparentně
a s předstihem rozhodovat o tom, kolik prostředků
jsou ochotné vynaložit ve veřejné dražbě. To je znevýhodňuje vůči jiným dražitelům, kteří předem vědí, jakou nejvyšší cenu obec nebo město mohou nabídnout, což může nahrávat různým spekulantům,“
vysvětluje předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
SMS ČR proto vyzývá vládu, aby alespoň neutrálním stanoviskem k návrhu umožnila jeho
projednání v orgánech parlamentu. „Jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na případných
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úpravách návrhu tak, aby výsledná novela byla ku
prospěchu jak státní správy, tak samospráv. Domníváme se, že případy, kdy dochází k převodu majetku
mezi státem a samosprávami, by si zasloužily systematické řešení, které by ve výsledku pomohlo celé veřejné sféře,“ řekl předseda. „Argument, že ve veřejných dražbách získá stát za svůj majetek více prostředků, nepovažujeme za stěžejní. Existují případy,
kdy dlouhodobý přínos pro společnost musí převážit
nad okamžitým finančním přínosem. Výstavba dopravní infrastruktury, občanská vybavenost a harmonický urbanistický rozvoj našich měst a obcí by
měli dostat přednost před často nepatrně vyšším výnosem z prodeje v dražbě,“ dodal Stanislav Polčák.
3

Právnické okénko:
O veřejných zakázkách výhradně elektronicky?
Mají starostové povinnost komunikovat s dodavateli ve věci veřejných zakázek výhradně elektronicky? V posledních
dnech se s otázkou obracejí na SMS ČR. Na tuto skutečnost je totiž upozorňují e-maily rozesílané provozovateli profilu zadavatele. Neinformují ale o tom, že tato zákonem stanovená povinnost neplatí zdaleka pro všechny veřejné zakázky. SMS ČR proto přichází s vysvětlením.
Povinnost elektronické komunikace stanoví zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v § 211. Tato povinnost platí pro zakázky v režimu
zákona, tedy nadlimitní i podlimitní zakázky, již od podzimu 2018. Povinnost neplatí pro zakázky malého rozsahu, tedy zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje dvou milionů korun bez DPH v případě dodávek nebo služeb a šesti milionů korun bez DPH na stavební práce.
V případě zakázek malého rozsahu je i nadále možné přijímat zakázky v listinné podobě, tedy zaslané poštou nebo doručené osobně na adresu
určenou v zadávací dokumentaci. Pokud vás kontaktují provozovatelé profilu zadavatele ve věci placené služby elektronické komunikace, nemusíte tak učinit až do doby, kdy se rozhodnete soutěžit zakázku v režimu zákona.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se problematiky veřejných zakázek či zájmu o administraci zadávacího řízení se neváhejte obrátit na SMS ČR.
Eliška Kloučková, tel.: +420 606 138 822, eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

Nový zákon určí, koho se (ne)týká zápis
do evidence skutečných majitelů?
Od evidence údajů o skutečných majitelích se prý očekává, že bude sloužit mimo jiné jako prevence střetu zájmů při
udělování veřejných zakázek. Jde totiž o informační systém veřejné správy, do které se zapisují zákonem vymezené
údaje o skutečných majitelích právnických a fyzických osob a svěřenských fondů. Problém je ale v tom, že řada subjektů nemá s ohledem na svůj charakter skutečného majitele a nemůže jej tím pádem ani zapsat. Právě to má upravit chystaný zákon a SMS ČR se připomínkového řízení aktivně účastní.
Prvním dnem letošního roku uplynula lhůta,
od které je vyžadován zápis skutečného majitele podle zákona č. 304/2013 Sb. Podmínka se
vztahuje bez rozdílu na všechny, kteří jsou zapsáni do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skutečné majitele
svěřenských fondů zapsaných do evidence
svěřenských fondů. Evidenci vedou rejstříkové
soudy. S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současnosti
spojeny žádné přímé sankce.

Aktuálně probíhá připomínkové řízení a bude projednáván nový zákon, který mimo jiné
přináší výčet subjektů, jež nemají s ohledem
na svůj charakter skutečného majitele (a nemohou jej tím pádem ani zapsat). Dle navrhované úpravy se to týká mimo jiné státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních samosprávných celků, školských
právnických osob zřízených státem, územních
samosprávných celků nebo dobrovolných svazků obcí.

SMS ČR se připomínkového řízení aktivně
účastní a navrhovanou změnu vítá. Mimo veřejných škol požaduje vyjmout z působnosti zákona rovněž místní akční skupiny (MAS), u nichž
určování skutečného majitele nedává žádný
smysl, také spolky, jež nejsou plátci DPH, v praxi
tedy zejména malé vesnické spolky (fotbalisté,
hasiči, rybáři), kteří nemají na zvládnutí takové
administrativní zátěže kapacitu.
Oldřich Vávra, Nikola Tauschová,
Dominik Hrubý

Ministerstvo vnitra uvažuje o nové
struktuře výkonu přenesené působnosti
Ministerstvo vnitra (MV) uvažuje o výrazných změnách ve struktuře výkonu přenesené působnosti obcí. Ten by měl
prakticky zmizet z obcí prvního typu, větší roli by naopak měla hrát nově definovaná síť pověřených obecních úřadů.
SMS ČR se bude účastnit všech diskuzí o chystaných změnách a hodlá razantně hájit především zájmy menších obcí.
Záměr vytvořit novou strukturu výkonu přenesené působnosti prezentuje MV v koncepci
„Klientsky orientovaná veřejná správa 2030+“.
Z tohoto dokumentu, k němuž na přelomu července a srpna proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, by měly vycházet legislativní návrhy, které bude MV v příštích letech předkládat.
Základem nové struktury má být přesun výkonu přenesené působnosti z obcí prvního typu
na nově vymezené obce druhého typu (pověřené obecní úřady). Na ty budou rovněž přesunuty
některé kompetence, které dnes vykonávají obce třetího typu (ORP). Ruku v ruce s odnětím výkonu přenesené působnosti by přirozeně obce
prvního typu přišly buď zcela, nebo částečně také o příspěvek na výkon přenesené působnosti.

V rámci změn by oproti stávajícímu stavu
mělo přibýt přibližně 400 pověřených obecních úřadů, jimž by tak v důsledku objem výkonu přenesené působnosti (a s tím i objem příspěvku na její výkon) naopak znatelně narostl.
Není zatím jasné, na základě jakého kritéria se
budou nově vytvořené pověřené obecní úřady
vybírat.
Na obcích prvního typu, kam by nadále
spadalo téměř 90 procent všech obcí v ČR, by z
typických institutů spadajících do základního
rozsahu přenesené působnosti zůstaly pouze
agenda evidence obyvatel a elektronická kontaktní místa veřejné správy (tzv. Czech Pointy).
Některé úkony by se také pravděpodobně převedly do kategorie samostatné působnosti.

Dále by pravděpodobně všem obcím zůstala působnost takového druhu, kterou z podstaty věci nelze přenést na jiný subjekt, jako
jsou povinnosti vyplývající z právní úpravy krizových stavů nebo povinnosti týkající se přípravy a organizace voleb či referenda.
SMS ČR provedlo v rámci zpracovávání připomínek stručné dotazníkové šetření mezi obcemi, v jehož rámci jim zaslalo také jednoduchou kalkulačku pro výpočet výše příspěvku na
základní rozsah výkonu přenesené působnosti. Výsledek dotazníkového šetření zohlední
zástupci SMS ČR při dalších jednáních o nové
struktuře výkonu přenesené působnosti, která
s MV v zájmu obcí povedou.
Dominik Hrubý
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Změny sociálních dávek ohrozí lidi v bytové nouzi, ale i obce
Aktuální návrh zákona o přídavcích na bydlení z dílny MPSV vážně ohrozí nejen lidi v bytové nouzi, ale dopadne těžce i na obce, které v současnosti nemají dostatečné prostředky, aby nastalou situaci řešily svépomocí.
Návrh zákona o přídavcích na bydlení má zrušit dvě dosavadní dávky. Příspěvek na bydlení, který má pokrýt náklady na bydlení rodinám či
jednotlivcům s nízkými příjmy a doplatek na bydlení, jenž společně s předchozí dávkou pomáhá uhradit odůvodněné náklady občana na bydlení. Neziskové organizace spojily na konci června své síly a rozhodly se zaslat ministryni práce a sociálních věcí otevřený dopis, kterým ji oficiálně
vyzývají k přehodnocení záměru a k jeho stažení z projednání. Upozorňují, že zastavení výplaty dávek na bydlení do ubytoven v celé České republice situaci mnohonásobně zhorší. Systém pobytových sociálních služeb, zejména azylových domů, na takový nápor není připravený. SMS ČR má
zato, že na takový nápor nejsou připravené ani obce, které zatím nemají jakkoliv vyřešenou otázku nedostatečných prostředků ke svépomocnému řešení.
Simona Úlehlová

Díl dvanáctý: Nová aplikace pomůže starostům s průběhem
Seriál
jednání zastupitelstva. V Křižánkách už pomáhá!
Ve Zpravodaji SMS ČR vás postupně seznamujeme s třinácti tématy vzdělávacího kurzu „Škola člena zastupitelstva obce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ a je spolufinancován z EU.
Práce starosty na malé obci je více než těžká,
složitá a hlavně časově náročná. Přitom celá
řada činností je rutinních a stále stejných.
A právě ty jsou nejvíce ubíjející. Jedním z nástrojů, který může starostovi práci ulehčit, je
metodická pomůcka Zasedání zastupitelstva
online, kterou pro potřeby starostek či starostů SMS ČR připravilo.
Odkaz na aplikaci naleznou zájemci na
portále zastupitele (www.portalzastupitele.cz).
Pro její využití musí ovšem disponovat přihlašovacími údaji.
Po přihlášení do programu se zobrazí úvodní stránka s přehledem všech zasedání zastupitelstva obce, která jste zatím nadefinovali. Při
prvním přihlášení je tento seznam samozřejmě
prázdný, ale postupně, při delším využívání aplikace, se začne plnit. Program lze využívat v různých úrovních a s různými funkcemi, tedy od
jednoduchého využití pro postupné procházení programu až po komplexní vedení zasedání.
Při prvním využití aplikace je dobré si nadefinovat důležité údaje nutné pro průběh zasedání. Vyplníte seznam členů zastupitelstva obce s plaností jejich funkčního období. Do programu si můžete nahrát pro rychlé zobrazení
jednací řád zastupitelstva obce. Zároveň je
dobré nastavit si i některé vlastnosti důležité
pro průběh jednání, které právě z jednacího řádu vyplývají. Jde především o typický způsob
hlasování (veřejně, veřejně se jmenovitým záznamem hlasování a tajným hlasováním) a dále lze nastavit pořadí projednání návrhů a protinávrhů či variant k jednotlivým bodům jednání.
Práci vám ulehčí i nastavení obvyklých bodů
jednání. Jedná se o body, které obvykle do programu jednání pravidelně zařazujete. Může jít
například o diskuzi, volbu ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu jednání atd. Pokud
si je předvyplníte, při každém založení nového
zasedání zastupitelstva obce se tyto předdefinované body jednání automaticky přidají.
A pak je tady standardní práce s programem. Ostatně právě se standardním průběhem
program počítá. Pokud se vám během jednání

zastupitelé například poperou nebo se třeba
pohádáte s veřejností a jednání se přeruší, program vám s problémem nepomůže. Jeho cílem
je pomoci se standardními úkony.
Jedním s těchto úkolů je okamžik, kdy starosta stanoví termín konání zasedání zastupitelstva obce. Jakmile tak učiní, zapíše událost
do programu jako nové zasedání zastupitelstva obce. Dále vyplní potřebné údaje a postupně může přidávat jednotlivé body jednání. Ke každému z nich je možné zadat návrh
usnesení, jméno předkládajícího, popis problematiky a tak připojit ve formě příloh dokumenty důležité k projednání daného bodu
(třeba sken katastrální mapy apod.). Lze rovněž nastavit doporučený způsob hlasování.
Sedm dní před konáním zasedání má obec
v souladu se zákonem o obcích za úkol zveřejnit informaci o konání zasedání a navrženém
programu. V nabídce u tlačítka Export je možné využít volbu Oznámení s variantou formátu. Následně se vygeneruje soubor, který je

možné využít pro zveřejnění oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce.
A pak, když nastane ten okamžik, a začne
samotné zasedání zastupitelstva obce, můžete
spustit současně i aplikaci. Společně s programem budete postupovat bod po bodu, zaznamenávat hlasování, rozpravu, příchody a odchody členů zastupitelstva. Můžete měnit způsob
hlasování, evidovat protinávrhy či varianty usnesení. Po ukončení zasedání je možné vygenerovat i podklad pro zápis a usnesení. Pokud máte
k dispozici dataprojektor, pak lze jednotlivé body promítat na plátno v režimu prezentace.
V Křižánkách využíváme aplikaci již několik
měsíců. Musím konstatovat, že právě promítání
prezentace s body programu jednotlivá jednání
neskutečným způsobem urychlilo. Nezkusíte to
také?
Jan Sedláček

Jan Sedláček je starosta obce Křižánky, odborný garant projektu Škola člena zastupitelstva obce a lektor kurzů.
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Turistický ruch na venkově:
Umíme to s turisty? A chceme je u nás?

Téma

V chorvatském kempu vás ještě před snídaní navštíví chlapík s čerstvě napečenými záviny a koblihami, a protože moc dobře chutnají, chcete je na
druhý den snídat znovu. Vpodvečer za vámi přijde žena v zástěře s taškou plnou čerstvě načesaných fíků. Jsou sladké a letos se jich urodilo málo –
hned vám je skládá do misky a vy kupujete, na druhý den vám prodá ještě olivový olej, med a sýr… V Rakousku vám nabídnou k snídani domácí vajíčka a sýry, maso a marmeládu. Bydlí na krásném místě pod horami, tak půl svého domu přestaví na ubytovnu…
To všechno jsme kdysi při svých zahraničních návštěvách obdivovali a říkali si, proč to takhle není i u nás? Mnohé se už změnilo a mnohé se jistě
změní. Chce to ale pořád ještě čas a možná taky – větší vzájemnou důvěru, odvahu a hlavně vůli přilákat a přivítat u nás hosty. Řada obcí už ví, jak
na to. Zvou turisty do krásné přírody – proč taky jezdit do zahraničí, když doma je tak krásně… vymýšlí, co jinde ještě nemají nebo se naopak inspirují tam, kde už mají to, co turisté chtějí. Někdy stačí málo. Vezměte si třeba Křižánky na Vysočině. Obec má vlastní obecní měnu, obecní hospodu,
ubytování, kino… Příkladů dobré praxe z obcí po celé republice by se opět našla spousta. A celá země je pokrytá regionálními produkty, výrobky řemeslníků, domácími potravinami, zážitky. Lepší se to. Kus cesty je ale ještě stále před námi.

Věcov na Vysočině: Turistům nabízíme ubytování
v chalupě, domácí buchty nebo jízdu traktorem
Jana a Miroslav Kadeřávkovi obnovili činnost na statku ve Věcově, který zdědili po předcích i se založeným chovem
ovcí. Rozhodli se pokračovat. A nejen v chovu ovcí. Kromě toho, že produkují plemenné jehničky a beránky, prodávají jehněčí i skopové maso a v roce 1997 začali hospodařit ekologickým způsobem, nabízejí rodinám s dětmi zážitkovou agroturistiku. Jak by se vašim dětem líbila třeba prohlídka ovčína, jízda traktorem nebo nově i projížďka na koni?
Vaše farma se nachází na Českomoravské
vrchovině v Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. S čím jste začali?
S ovcemi. Navázali jsme na chov mého otce.
Krav jsme se báli. Legrační bylo, že jsme neuměli zacházet s většími stroji. Všechno se tu až doposud dělalo ručně. Pozorovali jsme, s čím jezdí
po poli družstevníci a pak si to šli taky koupit.
Někdy i metodou pokus-omyl. Například jsme
pořídili nevhodný stroj, který byl už zastaralý.
Pak jsme se s ním dřeli pět let, než jsme mohli
koupit lepší a modernější. Za každou chybu musíte zaplatit. Penězi, časem a nejčastěji prací. To
platí i v zemědělství. Někdy ale zemědělec doplácí i na okolnosti, za které nemůže. Postupně
se je snažíme předpokládat a předejít jim nebo
aspoň zmírnit následky. Všichni nám prorokovali, že brzy skončíme.

Ale neskončili. Co bylo nejnáročnější?
To, že jsme neměli s farmařením žádné zkušenosti ani zemědělské vzdělání, bylo asi to nejmenší. Horší bylo, že jsme žili v jedné domácnosti s mými rodiči, kteří měli na hospodaření
jiný názor než my, že jsme se starali o nemocnou babičku a o syna, který měl zdravotní problémy, že jsme pocházeli s mužem z rozdílného
prostředí – on z Prahy, já z vesnice – a najednou
jsme spolu začali trávit 24 hodin denně. Během
prvních dvou let jsme se učili s dvanáctihlavým
stádem, které měl tchán. Pak jsme přikoupili
80 kusů základního stáda a dnes máme ovcí už
asi 200.

Co děláte teď v létě?
To se soustředíme hlavně na výrobu ekologického sena. Většinu spotřebujeme sami, ale když je
dobrý rok prodáváme i 600 balíků. Aby bylo seno kvalitní, musíme pořád hlídat počasí. A protože ho kvalitní máme, zájemců je hodně.

Vás ale živí hlavně chov ovcí a turistika.
Turistika činí z celoročních příjmů necelou desetinu. Pomáhají nám také zemědělské dotace
od státu. Ty kdyby nebyly, zřejmé bychom dávno skončili. Jenže rok co rok je to jako na houpačce. Jednou jsou dotace příznivější, podruhé
méně. A nikdy o nich nevíme včas. Můžeme být
ale rádi, že jsme začali brzy a získali půdu. Díky
tomu, že máme 120 hektarů, dovolíme si zaměstnat syna, zaměstnance a manžel může
klidně dělat na půl úvazku.

Zaměřujete se na agroturistiku.
Co konkrétně nabízíte?
V roce 1996 jsme koupili na návsi chalupu, kterou jsme postupně opravili na pěkné bydlení.

Časem jsme vybudovali čtyři byty. Měli jsme
štěstí, že v té době podporoval vznik ubytování kraj. Každé dva roky jsme tak přestavěli jeden byt, na jejichž rekonstrukce jsme dostávali 50 procent. Máme takovou dvouletou periodu ve stavění. Seník, ovčín, ubytování, další
seník, ovčín, další seník, zase ubytování.

Kam jste se od roku 1996 posunuli?
Dnes máme 40 lůžek v devíti apartmánech a ve
dvou chalupách. Každý apartmán má vlastní
sociální zařízení a kuchyň. A máme i společenské místnosti. Hostům nabízíme domácí makové, povidlové a tvarohové buchty.

Hosté na vaší farmě i pomáhají?
To ne. Ta práce je hodně náročná, takže pro naše hosty pořádáme spíše exkurze, na kterých
jim vysvětlíme, jak to u nás chodí a na závěr je
svezeme traktorem. Nově nabízíme také projížďky na koních.

Jaký zájem mají turisté o ubytování?
Nám stačí. Lidé sem jezdí hlavně v létě, hodně
se nám vrací stálí zákazníci. Přijedou i party lidí
na víkend, v létě na pět a více nocí. Mimo sezó-
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nu jezdí hosté spíše na víkendy. Zavítají sem zejména rodiny s dětmi. Z větších měst jako jsou
Praha nebo Brno. Většinou středoškoláci nebo
vysokoškoláci. Doporučují si to tady navzájem.
Myslím, že zájem o agroturistiku stoupá. U nás
hlavně díky nabídce na internetu. Musíte mít
dobré a srozumitelné webové stránky, ze kterých lidé pochopí, co jim nabízíte, musíte svižně reagovat. Já lidem v reakci na e-maily hned
volám. A podle hlasu také poznám, co jsou to
za lidi. Upřednostňujeme rodiny s dětmi a to
pouze české. Mladé pařiče nebereme. Jedno
ubytování je totiž na návsi a druhé nad námi.
Nestojí nám za to pak poslouchat stížnosti
místních.
Foto: Nikol Klapková

Nevřeň v Plzeňském kraji: Povedlo se nám zpřístupnit
kaolinový důl. Turisté nám pomůžou zaplatit investice
Nevřeň na severním Plzeňsku otevřela v polovině června unikátní kaolinový důl. Ten se může stát v horkém létě velkým lákadlem pro turisty. Surovina se zde těžila na konci 19. století. Pod zemským povrchem po ní zůstal komplex chodeb a téměř
12 metrů vysokých a impozantních síní. Prostory uchvátily i filmaře, kteří zde natáčeli přímo pekelné scény pro pohádku
Čertovo brko. Co si od nové atrakce více než dvousethlavá obec slibuje, popisuje v rozhovoru starostka Štěpánka Bejčková.
Obec se snažila několik let získat povolení
pro to, aby mohla podzemní prostory
otevřít pro veřejnost. Proč?
Ještě před pár lety byl nevřeňský důl pod správou MŽP a byl zajištěn betonovým skeletem
s poklopem, který zakrýval navazující asi pětimetrovou betonovou rouru ústící do podzemí.
Ať už byl poklop zavřený jakýmkoliv zámkem,
žádný z nich nikdy dlouho nevydržel a lidé do
dolu neustále vstupovali. A tak jsme zámek dokola opravovali. V té době jsme neměli k dispozici žádný znalecký posudek stability důlního
díla, cesta ven betonovou rourou by v případě
jakéhokoliv zranění představovala velkou překážku, a navíc v podzemí není signál pro mobilní telefony. Uvědomovali jsme si, že úraz nebo
jiné neštěstí v podzemí by mohly vést k jeho
úplnému uzavření. Zároveň jsme však věděli, že
hlubinný způsob těžby kaolinické arkózy je naprosto ojedinělý – v České republice se kromě
Nevřeně dochoval jen důl Orty u Hosína v jižních Čechách. Po samozvaných návštěvnících
v dole navíc zůstávaly posprejované stěny, pohozené odpadky, ale i injekční stříkačky. Úplně
na začátku jsme tedy chtěli zabránit samozvaným vstupům, postupně jsme ale zjišťovali, že
důl je dostatečně stabilní a jeho otevření není
úplně nemožné. Natáčení pohádky pak celý
proces urychlilo, neboť bylo nutné v krátké době
vybudovat vstupní portál a schodiště.

Chcete do obce přilákat i turisty?
Co od nich očekáváte?
Každý návštěvník platící vstupné nám umožňuje získat zpět alespoň část investice a přispívá k tomu, že důl můžeme provozovat, udržovat a zachovat ho i pro další generace. Kromě
vstupného si turisté v Centru Caolinum koupí
občerstvení nebo suvenýry, a tak provozovatel

není odkázán jen na místní kupní sílu. Druhotným efektem cestovního ruchu je budování
„povědomí“ o obci a s tím související návštěvnost místních kulturních akcí, získávání dotací apod. Budování a rozšiřování turistické infrastruktury přináší samozřejmě výhody i pro
místní obyvatele. Prohlídky dolu jsou s průvodcem v přesně vypsaných termínech, návštěvnost můžeme proto dle potřeby regulovat.

Pro média jste uvedla, že uskutečnění
letitého plánu otevřít důl pro návštěvníky,
bylo administrativně, technicky i finančně
poměrně náročné. Zkuste prosím popsat, co
to obec stálo za úsilí, finance, jaké práce jste
například museli udělat.
Jak jsem již uvedla, nejtěžší bylo prokázat, že
důl je z pohledu statiky v pořádku a přesvědčit
o tom báňský a stavební úřad. Po zajištění znaleckého posudku jsme nechali zpracovat projekt
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a získali stavební povolení. Důležitým momentem bylo setkání s Montánní společností o.s.,
jejíž členové se podíleli na přípravě projektu
a prováděli zpřístupňovací práce. Většina prací
byla technicky a fyzicky velmi náročná, neboť
vstup se nachází v lese, kde donedávna nebyla
elektropřípojka a do dolu se nebylo možné dostat s technikou. Všechny práce byly proto prováděny ručně včetně dopravy materiálu, betonu, dřeva apod. Kromě vybudování vstupního
portálu byly v dole odstraněny nebezpečné zátrhy a stěny byly na řadě míst zajištěny svorníky. Pohyby stěn hlídají nainstalovaná bezpečnostní sklíčka a ve velkoobjemové komoře, kde
strop dosahuje téměř 12 metrů, bylo instalováno celkem patnáct bodů pro konvergenční měření. Důl je celý osvětlený, ručně bylo vykopáno
kolem 500 metrů kabelových tras a přesunuto
velké množství materiálu. Projekt se podařilo
zrealizovat za necelé tři miliony korun, z toho
asi milion pokryly dotace.
––>
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Nevřeň má už několik let postavené
Centrum Caolinum. Je to výjimečná,
architekty oceňovaná moderní víceúčelová
stavba. Co nyní plánujete? A jak bude
otevřeno? Zaměstnává zde obec vlastní lidi?
V Centru Caolinum vybudovaném před pěti lety, jsme nevřeňské podzemí představovali donedávna alespoň virtuálně. Dnes si tu návštěvníci kupují vstupenky do dolu, mohou se tu občerstvit a posedět jak uvnitř, tak venku pod
pergolou u dětského hřiště. Konají se tu nejrůznější kulturní akce, cvičení Pilates, pravidelná
setkávání maminek s dětmi nebo Univerzita
třetího věku. Již druhým rokem o prázdninách
pořádá Centrum dva běhy oblíbeného příměstského tábora Kaoliňáček. Centrum provozuje
příspěvková organizace zřízená obcí, která zaměstnává jednoho zaměstnance na plný úvazek a několik brigádníků.
Kaolinový důl v Nevřeni je pro veřejnost otevřený o víkendech, svátcích i v některé všední
dny, avšak doporučujeme si prohlídku předem
zarezervovat ve zvoleném termínu dle seznamu
na internetových stránkách Centra Caolinum.

Termíny prohlídek jsou totiž většinou obsazeny,
do dolu je možné vpustit maximálně 30 osob
a bez rezervace nelze prohlídku garantovat. Návštěvníci mohou parkovat v centru obce nedaleko Centra Caolinum. Vstup do dolu je od Centra
vzdálený zhruba 20 minut chůze po naučné
stezce vedoucí převážně lesem. S tím je nutné

počítat i při vyzvednutí rezervované vstupenky.
Samotná prohlídka dolu trvá asi hodinu. V dole
je stálá teplota kolem 10 °C a doporučujeme
proto odpovídající oblečení a pevnou obuv. Naším cílem je, aby návštěvníci od nás odjížděli
s hezkým zážitkem a spokojení. Tak se někdy
stavte! Jste vítáni.
Foto: Milan Korba

Slavičín ve Zlínském kraji: Chceme zlepšit turistickou
atraktivitu města. Potenciál vidím v cyklodopravě
Slavičín ve Zlínském kraji vyniká nádhernou přírodou, která se dnes hned tak nevidí. Na rozdíl od nedalekých
Luhačovic, které si na návštěvnost turistů rozhodně nemohou stěžovat, jim ale chybí dost podstatná věc. Ubytování a další služby, které by městu přidaly na jeho atraktivitě a zároveň mohly i ekonomicky posílit region. Jak to
vidí starosta Slavičína Tomáš Chmela?
„Ohrožuje“ turistický ruch ve Slavičíně to,
že je obklopený známými a lákavými místy
jako jsou Luhačovice či Hostětín?
Ne, to je právě naše výhoda. Tedy já to svou
prací chci ve výhodu proměnit. My můžeme
turisty, kteří přijedou na tato známá místa, jen
příjemně překvapit.

Věřím, že řada lidí hledá klid a atraktivita
místa jako je Slavičín může skutečně
spočívat i v tom, že není tak „profláknuté“.
Je to tak? Jakou máte zkušenost?
Ano, je to přesně tak, je tu klid. Navíc znalci si
nás najdou. Míří sem například fanoušci historie, a to jak kvůli zámku a kostelu, tak kvůli letecké bitvě nad Bílými Karpaty, které se věnuje
expozice v našem muzeu. Rád bych upozornil,
že městské muzeum je otevřeno jako jediné
v širokém okolí a v sobotu dokonce nabízíme
prohlídky pod patronátem známých rodáků
a historiků, kteří o Slavičínu ví opravdu hodně.
Jedním z průvodců jsem i já coby nadšenec do
archeologie a člen Klubu přátel historie Slavičínska. Takže všechny srdečně zvu.

Hodláte větší návštěvnosti turistů nějak
pomoci?
Kromě výše zmíněných atraktivních akcí pracujeme usilovně na znovuotevření hotelu Slavičan. To je bohužel závislé na úpravách územní-

ho plánu, takže se to povede nejdřív za dva roky.
Soukromý investor ale ještě letos hodlá otevřít
slavičínský zámek přeměněný na čtyřhvězdičkový Hotel Wichterle, kde bude kromě ubytování i restaurace nebo pivní lázně. Ostatně pivo tady máme místní z pivovaru Hrádek. Světlou jedenáctku Karpat můžu jen doporučit!

V okolí Slavičína pracuje řada pozoruhodných regionálních výrobců. Zvažovali jste
například spolupráci se sousedními městy
nebo vesnicemi či nějaké propojení, které
by pomohlo zařadit vás do společné mapy
zajímavých lokalit?
Funguje tady sdružování výrobců pod značkou
Tradice Bílých Karpat (TBK) a Pravé valašské,
takže naši výrobci se mají kam zařadit. My jim
hlavně chceme uzpůsobit co nejvíc podmínky
na podnikání ve městě. To se zatím daří. Například hostětínská Veronica u nás bude příští rok
otvírat kavárnu. Věhlas Bílých Karpat stále roste,

u nás tomu nedávno pomohl i hudební festival
Karpaty fest, který se konal v zámeckém parku
a měl skvělou návštěvnost. Zajímavý projektový
záměr chystáme také na cyklistické propojení
Slovenska s Luhačovicemi, kdy chceme zainvestovat do posledního zhruba kilometrového úseku, jenž by měl vést právě naším katastrem.

Chtěli byste více oživit město a jeho okolí?
Co případně chystáte, plánujete, jakou
máte vizi?
Zvýšit turistickou atraktivitu Slavičína. Potenciál
vidím právě v cyklodopravě. Sbíhají se u nás cyklostezky ze tří směrů. Proto vidím příležitost stát
se křižovatkou cyklotras. Když se zaměřím víc lokálně, pak je potřeba pozornost upřít na vzácný
zámecký park, který má město nově v majetku.
Vzniká nad ním onen čtyřhvězdičkový hotel, proto chceme z parku udělat místo opravdového relaxu pro občany všech generací. Samozřejmě ve
spolupráci s krajinnými architekty a památkáři.
Foto: Vojtěch Malík
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Štramberk na Novojičínsku:
O turisty nemáme nouzi. Máme ale problém s parkováním
S malou návštěvností neměl Štramberk na Novojičínsku problém snad nikdy. Není divu. Tohle
městečko na Lašsku láká turisty nejen okolní přírodou odnepaměti. Má přesně to, co jinde běžně nemají. Unikátní rozhlednu hradu zvanou Trúba, muzeum Zdeňka Buriana, jeskyni Šipka
na hoře Kotouč, která se proslavila nálezem čelisti neandrtálského dítěte, ochutnat tu můžete
perníkovou specialitu Štramberské uši spojenou s příběhem o Tatarech, kteří je Štramberákům řezali. Navíc když procházíte úzkými kamennými uličkami městské památkové rezervace kolem malebných domků, máte pocit, že jste se ocitli někde na jihu Francie. Jak si se svou
atraktivitou město a jeho obyvatelé umí poradit? Jsou rádi, že se Štramberk líbí? Nebo jim turisté přinášejí i starosti? Na otázky odpovídá starostka Andrea Hlávková.
Máte představu, kolik turistů během
sezóny Štramberk přitáhne? Je to více nebo
méně než v minulosti? Případně proč?
Štramberk navštíví za rok zhruba 300 tisíc návštěvníků, z toho 60 tisíc jich vystoupá až nahoru na Trúbu. Nedokáži přesně říci, zda je to více
nebo méně než v minulosti. Řekla bych, že je to
více než před rokem 1989. Jezdí sem i hodně cizinců, především Poláků. Trúba se až do roku
2015 pronajímala. Poté ji převzalo do své správy
město. Tehdy došlo i na rekonstrukci památkově
chráněné Jaroňkovy útulny z roku 1925 na úpatí
Trúby. Tady se prodává vstupné.

Jste rádi, že máte tolik návštěvníků?
Jak to vnímají občané města?
A jak toho umí „využít“?
Jsme rádi, že je Štramberk vyhledávaným turistickým místem. Máme však problém s parkováním. Nedostatek parkovacích míst komplikuje život místním občanům. Zhruba v roce 2012
byl v centru města zaveden parkovací systém,
kdy zde mohou parkovat držitelé rezidentních
a abonentních karet. Turisti tak byli vytlačeni
na odstavná parkoviště. Bohužel kapacita nestačí a v exponovaných dnech (o svátcích a víkendech) parkují po celém městě a komplikují
průjezdnost. Místní jsou ohleduplní, ale někteří turisté dokážou zastavit a zaparkovat na
takových místech, že z toho zůstává až rozum
stát. Stává se pak, že městem nemůže projet
autobus, záchranka ani hasiči. Nebo řidiči zastavují na místech, která jsou vyčleněna místním občanům, což se jim samozřejmě nelíbí,
protože si za tato místa platí.

Máte plán, jak problém s parkování vyřešit?
Snažíme se to řešit. Kvůli historickému rázu
města vybudovat parkoviště v centru nelze.
V rámci změny územního plánu hodláme vy-

členit místa na okraji města, kde by bylo možné nějaké parkoviště vybudovat. Ve hře je ještě
varianta, že by město odkoupilo objekt Palárny, který je už ve špatném stavu. Ten by bylo
možné úplně nebo částečně zbourat a vytvořit
tak novou plochu pro parkování.

Jak se to tady za poslední léta změnilo?
Mají lidé tendenci začít více podnikat ve
vztahu k turistům? Pokud ano, daří se jim?
Na území města máme osm pekařů Štramberských uší s licencí. Další podnikatel provozuje
bývalý letní tábor U svaté Kateřiny a organizuje přitom i komentované prohlídky města. Nyní zde otevírá i nové stání pro obytná auta a karavany. Problém máme s nabídkou stravovacích služeb. Chybí restaurace či hospody, kde
by se mohla například rodina s dětmi slušně
najíst. Toto však není problém jen Štramberka.
Stejné potíže mají v nedaleké Kopřivnici i Příboře. Podnikatelé si stěžují na nedostatek dobrých kuchařů, kteří odcházejí za prací do Čech

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 8/2019

nebo Německa. S ubytovací kapacitou je to ve
Štramberku dobré. Hotely, penziony nebo soukromníci nabízejí zhruba 500 lůžek.

Co nabízí turistům město? Využívá své
atraktivity i k tomu, že během sezóny
může právě díky turistům vydělat něco do
městské kasy?
Hlavním přínosem do městské kasy jsou tržby
ze vstupného na Trúbu. Činí zhruba 2,1 milion
korun ročně. Město pořádá během roku řadu
akcí. Dny města, Šermířské klání, Dny evropského dědictví a ve spolupráci s místními podnikateli např. Slavnosti štramberských uší, Gulášové slavnosti nebo letos první ročník Štramberské škvařenice. Samozřejmě bychom těch
akcí mohli dělat více, ale musíme brát ohled
i na občany, kteří bydlí na náměstí a kteří potřebují také určitý klid a čas na relaxaci.
Foto: Archiv města
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Znáte svého krajského manažera?

Rozhovor

Milí čtenáři! V tomto seriálu se vám postupně představí naši krajští manažeři. Můžete se na ně obracet se svými dotazy
či podněty, které se týkají samospráv a zájmů, jež SMS ČR hájí. Kontakty na ně najdete i zde www.smscr.cz.

SMS ČR v Jihočeském kraji představuje Miladu Vopálkovou
Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
I Jihočeskému kraji se daří skvěle a počet členů SMS ČR zde roste. Aktuálně se k nám hlásí
145 obcí, což je skoro dvakrát více, než před
dvěma lety. Funguje nejen domluva mezi krajem, obcemi a SMS ČR, ale vážíme si i spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova a krajskou sítí místních akčních skupin Jihočeského kraje. Byli jsme iniciátory vzniku pracovní
skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci, kde řešíme aktuální témata. V průběhu
celého roku se setkávám se zástupci obcí i řediteli jejich příspěvkových organizací a účastním se významných kulturních i společenských akcí.
V současné době nejvíce bezplatně pomáháme s oznámeními o zahájeném přestupkovém řízení pro porušení povinnosti, kterou
ukládá zákon o střetu zájmu a jež dopadly na
představitele místních samospráv. Jsem moc
ráda, že SMS ČR nabídlo pomocnou ruku v oblasti veřejných zakázek, kde pomáhá s kompletní administrací a vzorovou zadávací dokumentací. Díky výborné spolupráci našich členských
obcí se mi daří propojovat starosty s podobnými problémy, hledat společná řešení nebo jim
v rámci právní poradny poskytnout potřebné
informace.

Existuje, kromě celostátních témat,
„problém“ specifický pro váš kraj,
se kterým bojujete?
Nemyslím si, že se radikálně lišíme od ostatních krajů. Celorepubliková témata se nás
dotýkají stejně. Trápí nás vylidňování obcí,
kvalita služeb na venkově a hlavně jejich dostupnost. Aktuálně na náš region doléhají
klimatické změny a s nimi spojené sucho. Řeší se kalamitní stav lesů napadených kůrovcem, likvidace nemocných stromů a následná výsadba, s tím souvisí finanční dopady na
rozpočty obcí. Dlouhodobě také bojujeme
proti zpoplatnění dalších úseků silnic I. tříd,
což má vést k částečnému přesunu kamionové dopravy na silnice II. tříd.

Co pro „své“ starostky a starosty
připravujete?
Náš kraj nezůstává ve službách pro starosty
pozadu. Letošní rok jsme zahájili školením pro
nové zastupitele. Pro členy SMS ČR Jihočeského kraje připravujeme neformální setkání nad
tématy, která náš region či samosprávy trápí
nejvíce. Samozřejmostí je účast všech zainteresovaných stran a odborníků na dané téma.
Jako v ostatních krajích i na jihu Čech probíha-

Jihočeský kraj

Na zpoplatnění jedničkových úseků
nejsme v kraji připraveni!
Zpoplatnit přibližně 900 kilometrů silnic I. tříd hodlá v rámci změny
systému vybírání mýtného od nového roku Ministerstvo dopravy. Na
Jihočeský kraj z toho připadá 181 kilometrů. Jedná se zejména o komunikace, které kopírují dálnice. Obce se toho obávají.
Odpor obcí proti tomuto rozhodnutí trvá téměř čtyři roky.
„Zpoplatnění silnice z Českých Budějovic do Plzně povede k tomu, že se
drtivá většina tranzitní dopravy přesune na nezpoplatněný úsek I/22 z Vodňan do Domažlic. Stav tamních komunikací a dopravní podmínky přitom
nejsou na tuto situaci vůbec uzpůsobené,“ uvedla manažerka SMS ČR v Jihočeském kraji Milada Vopálková. Neúměrné zvýšení dopravní zátěže na komunikacích nižších tříd podle ní zcela změní životy obyvatel
dotčených měst a obcí.
Zástupci SMS ČR se v této souvislosti už sešli s ministrem dopravy
a přednesli mu obavy dotčených měst a obcí. Jedním z možných řešení
je vyjmout ze zpoplatnění obchvaty, což by mohlo motivovat řidiče k tomu, aby je přednostně využívali.
Ministru rovněž představili návrh, aby samosprávy získaly část podílu na výnosech silniční daně, které by mohly obce investovat do oprav
místních komunikací.

jí osobní návštěvy obcí. Aktuálně chystáme expozici SMS ČR na agrosalonu Země Živitelka
v Českých Budějovicích, kde nás představitelé
samospráv najdou tradičně v pavilonu T1. Těším se, že zde bude prostor k formálním i neformálním setkáním.

Středočeský kraj

Obce ze Středočeského kraje podpořily
vznik centrály cestovního ruchu a krajské
organizace destinačního managementu
Podpisem memoranda o spolupráci obcí, měst a místních akčních skupin na území Středočeského kraje došlo ke vzniku krajské organizace
destinačního managementu. Ta má za úkol propagaci cestovního ruchu
a turistických možností Středočeského kraje, tvorbu propagačních materiálů a produktů cestovního ruchu, poradenství a provoz turistického
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informačního centra SCCR, prezentace turistických nabídek středních
Čech na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního
ruchu a v neposlední řadě i pořádání press tripů a fam tripů. Organizace
strukturovaně pracuje v rámci tzv. okresů a má podporu MMR ČR. Vznik
krajských organizací probíhá v rámci celé České republiky. Obce si od
dané příspěvkové organizace slibují podporu místních podnikatelů v jejich regionu, ale i možnost vnuknutí myšlenky mladým rodinám usídlit
se v příjemném prostředí na venkově. Bližší informace o projektu naleznete na https://www.centralbohemia.cz/.
Martina Jiříková

Ústecký kraj

Hornické krajiny Mědník a Krupka jsou na
seznamu UNESCO. Na turisty se obce ale
musí ještě připravit!
Do Krušných hor zatím turisté jezdili spíše sporadicky. Jejich krásu ale
v posledních letech přece jenom pozvolna objevovat začali. Na začátku července navíc Výbor světového dědictví na zasedání v Baku rozhodl o zařazení přeshraničního Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří mezi památky světového dědictví UNESCO. Pro cestovní ruch tohoto veřejností podceňovaného regionu je to skvělá zpráva!
V Ústeckém kraji se konkrétně jedná o hornické krajiny v okolí vrchu
Mědník a města Krupky. Člen předsednictva SMS ČR v Ústeckém kraji Karel Drašner ale před přílišným optimismem varuje. „Tento velký úspěch bude pro obě oblasti zároveň velkou výzvou. Chybí tu lidé s dobrými jazykovými
znalostmi, obce mají velmi slabé ubytovací kapacity a málo stravovacích zařízení,“ uvedl. Jak si s novou příležitostí a výzvou poradí obce v okolí, které
o úspěchu referují ve svých místních zpravodajích jako například obec Kovářská na Chomutovsku? SMS ČR jakoukoli aktivitu obcí, nejen v oblasti
cestovního ruchu, rádo v rámci možností podpoří.
Marek Komárek

Kraj Vysočina

Bude mít Vysočina nové vodní nádrže?
Ve hře je Křížová a Ostružno na Doubravě
Navýšit počet lokalit vhodných pro budoucí výstavbu vodních nádrží
chtějí ministerstva zemědělství a životního prostředí. Podle expertů
obou rezortů by přehrady mohly zabezpečit dostatek vodních zdrojů
pro budoucnost, zabrání suchu, ale i povodním.
Nové lokality by mohly vzniknout i na území Vysočiny, konkrétně
jsou ve hře vodní nádrže Křížová a Ostružno na řece Doubravě. Ta je
podle Povodí Labe jednou z nejohroženějších řek. Vzhledem k zabezpečení minimálního průtoku a dostatku vody je nezbytné situaci řešit a to
i v návaznosti na její další funkce (např. ředění odpadní vody, zásobárna
vody, opatření proti rizikům povodní, suchu atd.).
Ministerstvo zemědělství a Povodí Labe svolalo na konci června zástupce samospráv i kraje ke společnému jednání k záměru o rozšíření
Generalu LAPV s tím, že k realizaci výstavby vodních nádrží by mohlo
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dojít za 20 let. O záměru se nechali informovat zástupci obcí Krucemburk, kde by mohla vzniknout vodní nádrž Křížová a obcí Jeřišno a Borek, kde se hovoří o nádrži Ostružno.
V lokalitě Křížová je úspěšnost projektu méně pravděpodobná vzhledem k tomu, že by muselo dojít k zaplavení 18 nemovitostí a současně
i chráněné krajinné oblasti Štíří důl. Stanovisko pro lokalitu Ostružno, se
záměrem zatopit zhruba 50 hektarů plochy, bude záviset na výsledku
jednání zástupců Povodí Labe se zastupiteli a občany dotčené oblasti.
Dagmar Vaňková, starostka obce Jeřišno

Dotazy SMS ČR Kraj Vysočina
Předsednictvo Kraje Vysočina děkuje všem, kdo odpověděli na dotazy
týkající se „Krajské správy a údržby silnic – skladování dřeva na silničních pozemcích a „AUDITY - přezkoumání hospodaření obcí pracovníky
Krajského úřadu Kraje Vysočina“. Předmětům dotazů a dalším podnětům se bude SMS ČR i nadále věnovat.
Marcela Syrová

Jihomoravský kraj

Ostopovice mají šanci stát se
Evropským kvetoucím sídlem
Ostopovice se jako vítěz Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2018 kvalifikovaly do finále soutěže evropské soutěže Entente Florale 2019
a mají šanci stát se kvetoucím sídlem Evropy.
Obec v okrese Brno-venkov však patří k příkladům dobré praxe nejen
na poli péče o veřejnou zeleň, ale i v aktivitách, které se tam dějí v rámci
ekologie, ochrany krajiny a rozvoje zdánlivě těžko „uchopitelných“ míst.
„Všemu předchází diskuze, která musí vést k širokému konsensu na straně
zastupitelstva, veřejnosti, ale i odborníků,“ říká starosta Jan Symon, jenž zároveň přiznává, že ne vždy se vše podaří hned, a je potřeba na mnoha věcech ještě pracovat. Obec se nestydí požádat o pomoc zahradní projektanty, architekty, odborníky na rozvojové plány obcí.
K nejzajímavějším počinům v obci patří zelené střechy obecních budov vybudovaných v posledním desetiletí, či splachování dešťovou vodou
v základní škole. O veřejnou zeleň se starají i dobrovolníci z obce, plevel se
odstraňuje pomocí horkého vzduchu a mechanicky, obec přestala úplně
využívat glyfosáty. K nejnovějším projektům patří komunitní zahrada,
kterou začali budovat dobrovolníci. Má sloužit především lidem, kteří by
chtěli zahradničit, ale zatím nemají kde. Obec projekt podporuje tak, že
dodá materiál a zahradu oplotí. Ostopovice se rovněž rozhodly v někte-
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rých místech nahradit klasické záhony štěrkovými. Štěrk chrání půdu
před odparem a erozí a zároveň brání bujení plevelu. Údržba takových záhonů je podle starosty méně náročná.
Dalších úspěšných projektů najdete v obci celou řadu. Novinky se
ještě chystají v nakládání s komunálními odpady či vodami. SMS ČR teď
ale hlavně drží obci Ostopovice pěsti, aby se umístila v soutěži na co nejvyšší příčce. Vítěz bude znám na konci září.
Lenka Matějová

Královéhradecký kraj

Světí zachránilo místní prodejnu
Zachovat místní prodejnu s potravinami se rozhodla třísethlavá obec
Světí v Královéhradeckém kraji. Aby nezkrachovala, rozhodla se obec,
že obchod, který provozují české potraviny Hruška, koupí. SMS ČR za
zachování prodejen v malých obcích bojuje. Světí je příkladem toho,
že samosprávy pro jejich udržení často dělají, co je v jejich silách.
Světí se rovněž snaží o pomoc mladým rodinám. V rámci Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 se jí například podařilo získat dotaci na
provoz mikrojeslí pro děti od šesti měsíců do čtyř let. Vesnice se zaměřuje zejména na občanskou vybavenost. I když se nachází v památkové
zóně Bojiště bitvy u Hradce Králové, turisty příliš neláká. Atraktivní lokality se nacházejí spíše v její blízkosti a okolí. Přesto ani zde nechybí
naučná stezka, která se věnuje přírodním zajímavostem. Má celkem pět
zastavení a u posledního z nich se nachází dokonce hmyzí hotel.
Helena Kuthanová

talentované lidi, kteří ho budou pravidelně využívat k přípravě, i elitní závodníky
v rámci vrcholných světových akcí. Toto místo si to jednoznačně zaslouží,“ dodal.
Dalším krokem k záchraně harrachovského areálu by mělo být vypracování studie. Podílet se na ní budou všechny strany, které memorandum podepsaly. Její financování zajistí na základě dohody Liberecký kraj.
„Teď už záleží na sportovních organizacích a naší vládě, jak se k tomu postaví,
neboť dílo bude velmi finančně náročné,“ uzavřela starostka Eva Zbrojová.
Petra Černá

Moravskoslezský kraj

Radkov odměňuje občany
za ekologickou likvidaci odpadních vod
Za ekologické likvidování odpadních vod odměňuje Radkov v Moravskoslezském kraji své občany finanční odměnou 500 korun. Snaží se
tak podpořit zákon o vodách, který od ledna změnil pravidla pro použití a likvidaci odpadních vod.
Obec zároveň nabízí občanům možnost přihlásit se na obci a nechat si
jímku vyvézt s domluvenou firmou za sníženou cenu, která se rovná polovině odměny. Aby měl občan nárok na odměnu, musí prokázat, že odpadní vody ekologicky zlikvidoval a zároveň svou bezdlužnost vůči obci.
„Odměňování jsme zavedli letos. Potěší nás, když se naším nápadem budou
inspirovat i další obce,“ uvedl starosta Radkova Petr Dubový.

Daniel Stuchlík

Olomoucký kraj

SMS ČR v Olomouckém kraji
zve starosty na seminář do Smržic

Liberecký kraj

Skokanský areál Harrachov má šanci.
Došlo k podpisu memoranda o spolupráci
na jeho obnovu!
K podepsání Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při obnově a rozvoji skokanského areálu Harrachov došlo v polovině července
v Liberci. Podpisem dokument definitivně stvrdili prezident Svazu lyžařů ČR (SLČR) Lukáš Heřmanský, hejtman Libereckého kraje Martin
Půta a starostka Harrachova Eva Zbrojová.
„Je to jedinečný areál skokanských můstků, jeden z pěti mamutích můstků
na světě, který by měl sloužit k trénování dětí a dorostu ve skoku na lyžích,“
uvedla starostka Harrachova Eva Zbrojová s tím, že jde rovněž o jeden
z turistických cílů u nás.
Společné Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a rozvoji
skokanského areálu Harrachov podpisem stvrdilo pět stran. Už dříve jej
podepsal Český olympijský výbor a spolek Klasický areál Harrachov. „Podpis memoranda vnímám v dlouhodobém úsilí o obnovu areálu skokanských
můstků v Harrachově jako novou a konkrétní startovní čáru, bod, od kterého se
můžeme reálně odrazit,“ uvedl prezident SLČR Lukáš Heřmanský, který měl
ze setkání dobrý pocit, neboť se všichni shodli na společném cíli, kterým je
rekonstrukce celosvětově unikátního areálu, kam skoky na lyžích historicky patří. „Pevně doufáme, že se nám společně podaří do Harrachova vrátit mladé

Nápady a aktuality pro rozvoj venkova představí seminář, který
v pondělí 9. září uspořádá ve Smržicích krajské předsednictvo SMS ČR
ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem. V programu vystoupí předseda SMS ČR Stanislav Polčák, který pohovoří o aktivitách sdružení. Prezentaci o suchu, zadržování vody v krajině a možnosti
PRV představí přítomným starosta Bělotína Eduard Kavala, který má
s řešením problematiky ve své obci zkušenosti. Zástupce finanční správy seznámí účastníky s aktuální problematikou daní, což je pro řadu obcí v poslední době téma plné nejasností. Po obědě uzavře seminář konzultantka Národní sítě MAS Petra Zádilská příspěvkem o článku 20 – základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Pozvánky
obdrží starostové poštou. Pro bližší informace mohou kontaktovat i krajského manažera.
Tomáš Pavelka

Pardubický kraj

V osmi obcích kraje přibyla odpočivadla
s informacemi i možností dobít si telefon
Dřevěné přístřešky s lavicemi a stolem pro unavené pocestné – to je
novinka letošní turistické sezóny, která se objevila hned v osmi obcích
Pardubického kraje. Tzv. infopointy jsou výsledkem projektu spolupráce tří místních akčních skupin s podtitulem Venkov 21. století. Podařil se díky podpoře z Programu rozvoje venkova.
Obce se na projektu podílely spolufinancováním ve výši 10 procent
z ceny přístřešku, který stojí přes 100 tisíc korun. Čím jsou nová odpočinková místa unikátní? „Infopointy neslouží jen k odpočinku, ale hlavně k informování návštěvníků regionu o tom, co krásného tu máme k vidění. Každý z infopointů
proto doplňují čtyři infotabule, na kterých nechybí ani QR kódy, které zájemce po
použití aplikace v chytrém telefonu přesměrují na mapový portál. Z něj se dozví
ještě více, než se vejde na tabule,“ řekla Ivana Řehořová z MAS Region Kunětické hory. Každý infopoint je navíc opatřen solárním panelem, jenž dodává
energii do zásuvky, kde si turisté mohou nabít třeba mobilní telefon.
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ně vybavené ordinace v menších obcích dostatečným lákadlem pro lékaře? „V Radnicích je zrekonstruovaná a nově vybavená poliklinika. Lékařům zde
nabízíme služební byt i s garáží. Stejně ale není nikdo, kdo by tam sloužil,“ přiblížil situaci předseda SMS ČR Plzeňského kraje a starosta Němčovic Karel
Ferschmann. Podobný problém dlouhodobě řeší také v Nalžovských horách s 1200 obyvateli, které postupně opustili dětská lékařka, zubařka i gynekolog. Obec se musí spokojit pouze s praktickým lékařem pro dospělé,
který ordinuje pouhá dvě odpoledne v týdnu. „Nabízíme vybavenou místnost, za kterou chceme jen symbolický nájem. Zkrátka děláme vše pro to, abychom tady lékaře udrželi,“ řekl starosta Zdeněk Hlaváč.
Šanci v pořízení nového vybavení do ordinace vidí stále ještě v Mladém Smolivci, kde si o krajskou dotaci požádali. „Ordinaci máme v objektu,
který už jsme z dotací rekonstruovali, ale vybavení je stále původní ze 60. let minulého století a nutně potřebuje obměnit,“ popsala starostka Eva Kubová.
Roman Svoboda
Infopointy ale neslouží pouze turistům a cyklistům, jak projekt původně zamýšlel. Ve Starých Ždánicích na Pardubicku se nachází například
přímo v centru obce, poblíž dětského hřiště, sousedské knihovny a gotického kostela sv. Václava. „Infopoint využívají zejména návštěvníci hřiště. Děti
si v přístřešku snědí svačinku, odloží nepotřebné věci, rodiče odtud zase mají pěkný výhled, zajdou sem občas i starší děti, které oceňují hlavně možnost dobít si telefon,“ řekl starosta Martin Korunka s tím, že v budoucnu by oblast kolem
přístřešku rád nechal pokrýt veřejnou internetovou sítí, což by podle něj
ještě zvýšilo atraktivitu infopointu a v něm umístěných QR kódů.
Jinou zkušenost mohou mít naopak v Sezemicích, kde se infopoint
nachází poblíž frekventované cyklostezky. Tamní občané jej v horkých
dnech využívají i jako zdroj stínu při čekání na autobus.
„Projekty místních akčních skupin mají velký přínos nejen pro cestovní
ruch v obcích, ale především pro občany, o jejichž spokojenost nám jde především,“ řekla manažerka Pardubického kraje Kristýna Vodrážková. Infopointy, kterých z projektu vzniklo celkem 18, naleznou zájemci také
v obcích na území MAS Železnohorský region a MAS Pošumaví. „Jde
o skvělý příklad aktivit místních akčních skupin, díky kterým vznikají v obcích
nová moderní odpočinková místa. SMS ČR v Pardubickém kraji spolupráci mezi aktéry venkova podporuje,“ uzavřela manažerka. Více informací naleznete zde: https://www.venkov21stoleti.cz/venkov21/.

Plzeňský kraj

Ordinace máme.
Jak do nich ale přilákat lékaře?
Na nedostatek lékařů, kteří by ordinovali v ambulancích na venkově,
si stěžují obce v Plzeňském kraji. Příliš nevěří ve změnu k lepšímu ani
poté, co krajský úřad vypsal dotační program na podporu dostupnosti
primární ambulantní zdravotní péče. Že by lékařům chybělo pěkné
zázemí na venkově, si část starostů nemyslí.
Obce do 7500 obyvatel si mohly do srpna zažádat až o půl milionu korun na vybavení či rekonstrukci ordinace. Jsou však zrekonstruované a pl-
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Voda je nejvyšším veřejným zájmem,
řekl na setkání ministr Brabec
Boj se suchem a jak ho vyhrát promýšleli starostové s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmanem Josefem Bernardem na setkání, které se konalo na Krajském úřadě.
Ministr spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem Valdmanem přiblížili možnosti čerpání dotací z rezortu životního
prostředí zaměřených na boj se suchem, hospodaření s vodou v krajině
a zajištění zdrojů pitné vody v obcích. Starosty zajímalo například financování kanalizací a čističek, čištění rybníků nebo renovací narušených hrází, další dotazy směřovaly i na prohlubování studní. Ministr
zmínil, že zadržování vody v krajině je prioritou číslo jedna a voda je
v současné době nejvyšším veřejným zájmem. I proto počítá se zřízením státní i krajské komise sucha, které by mohly začít fungovat již od
1. července příštího roku, případně od ledna 2021. Počítá s nimi i návrh
nového vodního zákona, který připravují ministerstva životního prostředí a zemědělství.
Roman Svoboda

Zlínský kraj

Některá města ve Zlínském kraji
už schovávají odpady pod zem.
Malé obce si na změnu ještě počkají
Skoncovat s nevzhlednými a zapáchajícími popelnicemi se rozhodla
vedení některých měst ve Zlínském kraji. Postupně je nahrazují (polo)
podzemními nádobami, které odpadky nejen „ukryjí“, ale navíc jich
i mnohonásobně více pojmou.
Zkušenost s kontejnery mají už ve Zlíně, Uherském Hradišti či Holešově. Nově se objeví také v Kroměříži, kde plánují instalovat do 13 lokalit 150 podzemních kontejnerů, jež vymění za 321 popelnic. Město odhaduje investici na 25 milionů korun. Podobnou změnu chtějí i ve Vsetíně,
kde vytipovali čtyři lokality s kontejnery, které nahradí polopodzemní
kontejnery obložené dřevem.
Byť působí polopodzemní kontejnery esteticky a mohou lépe splynout s obecním mobiliářem a zamezit zápachu, rozhodnout se pro jejich instalaci není jen tak a zejména malé obce mohou narazit na několik problémů. Jejich pořízení je poměrně nákladné a zatím je nepodporuje žádný dotační titul. Nákladnější je i odvoz odpadů, na které je
potřeba mít speciální svozový vůz. Problém je i v tom, že vyhozený odpad není stlačený a má tedy přes svou velkou kapacitu jen nízkou váhu.
Důležité je také správné rozhodnutí o umístění kontejneru, aby se zamezilo průniku do podzemních vod a šachet.
Obce ve Zlínském kraji bohužel aktuálně nemohou finanční prostředky přes dotační tituly získat. Od 2. září má být vyhlášená výzva č. 126
Operačního programu Životní prostředí. Obce, které spadají do ITI Olomoucké aglomerace nebo ITI Brněnské metropolitní oblasti mají šanci
získat dotaci prostřednictvím aktuálně vyhlášené výzvy č. 133, kde probíhá příjem žádostí do 31. 10. 2019.
Renata Štachová
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Odborné stáže rozšířily
nabídku aktivit projektu
Správa obce od A do Z
Obecní knihovny, povodně a protipovodňová
ochrana, strategické plánování rozvoje obce
a využití dotací – o tom všem pojednávají odborné letní stáže, které SMS ČR pořádá v rámci projektu Správa obce od A do Z. Organizátoři si pochvalují zájem účastníků z řad starostů,
zastupitelů i zaměstnanců obcí, který předčil
jejich očekávání.
Stáže jsou jednodenní a prakticky zaměřené akce, připravované přímo v obcích, které dané téma dlouhodobě řeší. Na přípravě programu se podílí odborný lektor ve spolupráci se
starostou nebo jiným zástupcem obce. Společně pak prezentují teoretický základ k danému
tématu a zejména návod, jak postupovat v praxi. Prostor je i pro sdílení zkušeností a problémů všech zúčastněných. Ze stáží zpracovávají
pořadatelé i metodická videa, která budou zájemcům k dispozici.

Aktuální nabídka stáží:
30. 8. – Dymokury (Středočeský kraj):
	Jak strategicky plánovat rozvoj obce a využívat
na něj dotace
17. 9. – Veselíčko (Olomoucký kraj):
Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj
19. 9. – Chorušice (Středočeský kraj):
Povodně a protipovodňová ochrana
24. 9. – Troubky (Olomoucký kraj):
Povodně a protipovodňová ochrana
26. 9. – Ostravice (Moravskoslezský kraj):
Povodně a protipovodňová ochrana
Informace se průběžně zveřejňují také na Portálu zastupitele (www.portalzastupitele.cz).
Stáže se postupně uskuteční ve všech krajích
a rozšíří se i o další témata. Pokud máte sami námět vhodný ke zpracování nebo chcete sdílet své
zkušenosti a spolupracovat při přípravě stáže,
neváhejte kontaktovat manažerku Marcelu Pacholíkovou na e-mailu: pacholikova@smscr.cz.

JAK STRATEGICKY PLÁNOVAT ROZVOJ
OBCE
A VYUŽÍVATPLÁNOVAT
NA NĚJ DOTACE
JAK
STRATEGICKY
ROZVOJ
OBCE A VYUŽÍVAT NA NĚJ DOTACE
Kdy: 30. 8. 2019
Kde: 30.
Obecní
úřad DYMOKURY
Kdy:
8. 2019

Kde: Obecní úřad DYMOKURY

Určeno pro:
Kdy:
Určeno pro:
Kde:
Kdy:
Kde:
Přednášející:

Obecní úřad Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury

Přednášející:
PROGRAM

Ing. Luděk Beneš, expert na rozvoj venkova, zastupitel obce Dymokury

9:00 – 9:10 h

PROGRAM
9:00
9:10 h
9:10 –– 9:30
h
9:30 – 11:00 h
9:10 – 9:30 h
11:00 – 11:30 h
9:30 – 11:00 h
11:30 – 12:00 h
11:00 – 11:30 h
12:00 – 12:30 h
11:30 – 12:00 h
12:30 – 13:00 h
12:00 – 12:30 h
13:00 – 15:10 h
12:30 – 13:00 h
13:00 – 15:10 h
15:15 – 16:45 h

starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu

30. 8. 2019, 9:00 – 15:10 h

starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu

30.
8. 2019, 9:00 – 15:10 h
(mapa: https://mapy.cz/s/3wj90)

Obecní
úřadBeneš,
Dymokury,
289 01
Dymokury
Ing. Luděk
expertRevoluční
na rozvoj 97,
venkova,
zastupitel
obce Dymokury
(mapa: https://mapy.cz/s/3wj90)

Zahájení, přivítání

(Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce Dymokury)

REGISTRACE:
15:15
– 16:45 h

Zahájení,
přivítání o obci jako východiska strategického plánování
Základní informace
(Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce Dymokury)
Strategické plánování – teorie, metodiky a přístupy
Základní informace o obci jako východiska strategického plánování
Tvorba programu rozvoje obce v Dymokurech
Strategické plánování – teorie, metodiky a přístupy
Představení zajímavých dotačních možností pro obce
Tvorba programu rozvoje obce v Dymokurech
Přestávka na oběd
Představení zajímavých dotačních možností pro obce
Příprava a realizace dotačních projektů v Dymokurech
Přestávka na oběd
Představení konkrétních realizovaných projektů
Příprava a realizace dotačních projektů v Dymokurech
- komentovaná prohlídka projektů v Dymokurech a místní části Svídnice
Představení konkrétních realizovaných projektů
Možnost individuálních konzultací k tématu
- komentovaná prohlídka projektů v Dymokurech a místní části Svídnice
do 23. 8.individuálních
2019 - www.portalzastupitele.cz
Možnost
konzultací k tématu

Kontaktní
osoba:
REGISTRACE:

Karel
Drašner
(e-mail
: drasner@smscr.cz; tel.: +420 770 600 361)
do
23.
8. 2019
- www.portalzastupitele.cz

Poznámka:
Kontaktní osoba:

V
průběhu
stáže
je k:dispozici
drobné občerstvení.
Karel
Drašner
(e-mail
drasner@smscr.cz;
tel.: +420 770 600 361)
Pro účastníky nabízíme možnost zajištění oběda, hradí si každý sám.
V průběhu stáže je k dispozici drobné občerstvení.
Pro účastníky nabízíme možnost zajištění oběda, hradí si každý sám.

Poznámka:

Obce mohou žádat o dotaci na vozidla
s alternativním pohonem
Nákup vozidel s alternativním pohonem podpoří už potřetí Státní fond životního prostředí ČR
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Máte zájem? Pak si pospěšte. Termín
pro podání žádosti o dotace je do letošního 30. září s tím, že realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2020. Alokace výzvy je 100 milionů korun.
Z dotace lze pořídit vozidla na tyto alternativní pohony:
– CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
–	plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon
a lze jej dobíjet z externího zdroje,
– hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
– elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.
Žadatelem o dotaci mohou být obce a kraje, ale i městské části hl. m. Prahy. Dále pak svazky
obcí, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace obcí
a krajů či společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi nebo kraji.
V rámci projektu lze pořídit i chytrou dobíjecí stanici pro elektricky poháněná vozidla, tzv.
smart wallbox. Maximální výše dotace se liší dle typů vozidel a způsobu pohonu. Konkrétní částky znázorňuje tabulka níže. Více informací můžete najít na webu: www.narodniprogramzp.cz.
Maximální výše dotace na jedno vozidlo
CNG
Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní)
50 tis. Kč
250 tis. Kč
200 tis. Kč
50 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně)
100 tis. Kč
500 tis. Kč
200 tis. Kč
x
L7E (malá užitková)
x
200 tis. Kč
x
x
L6E
x
100 tis. Kč
x
x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)
x
20 tis. Kč
x
x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)
x
50 tis. Kč
x
x
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)
150 tis. Kč
1 mil. Kč
x
x
N2 do 12 t včetně (nákladní střední) 250 tis. Kč
x
x
x
Typ vozidla/Podpora

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 13. 8. 2019, 5/2019 , ev. č.
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