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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení příznivci SMS ČR,
další kalendářní měsíc utekl jako voda, proto opět nadešel čas pravidelného krajského
zpravodaje. Stěžejním tématem je vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti stále obecné
nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Chystá se však několik dalších
zajímavých akcí.

Organizační informace
Již v pátek 11. května se na půdě Grandhotelu SALVA v Litoměřicích uskuteční jednání
Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů České republiky. Na jednání
vyšle Sdružení místních samospráv ČR dva své zástupce.
Dne 23. května při příležitosti kulatého výročí vzniku Sdružení místních samospráv ČR
se uskuteční Výroční konference SMS ČR. Součástí programu bude také předání cen
prvního ročníku soutěže Dobrá praxe roku. Cílem soutěže je zatraktivnit sdílení ověřených
a přitom méně tradičních postupů, které fungují v obcích. Již nyní lze najít několik zajímavých
projektů, událostí či ověřených postupů na portálu projektu SMS ČR „Rok v obci“ (k nahlédnutí
zde). Pro zaslání dobré praxe, nápadu, projektu či ověřeného postupu při řešení určitého
problému lze využít tento „Formulář pro zařazení projektu/aktivity do soutěže“. Vyplněný
formulář odešlete ideálně s několika fotografiemi či dalšími soubory dokumentující daný příklad
na adresu dobrapraxe@smscr.cz. Na tento kontakt směřujte, prosím, i případné dotazy
k vyplňování formuláře. Více o soutěži se dozvíte zde.
A konečně dne 25. května vejde v účinnost dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 označované jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
V uplynulých více než třech měsících se v Ústeckém kraji podařilo zajistit soulad s tímto
nařízením ve více než 70 subjektech (obcích, základních a mateřských školách). Zajištěním
souladu s obecným nařízením však aktivita SMS ČR v oblasti ochrany osobních údajů nekončí.
Můžete se těšit na pravidelné semináře shrnující praktické informace i situaci okolo chystaného
národního zákona o zpracování osobních údajů.
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Krajské informace z tisku
Obce se chystají na nedostatek pitné vody. Budují i hloubkové vrty
Během letošní zimy se nepodařilo dostatečně doplnit zásoby podzemní vody, i proto v polovině
dubna bylo množství podzemní vody podprůměrné. S nedostatkem vody bojovaly v posledních
letech především menší obce bez napojení na centrální vodní zdroje. V některých oblastech
budují kvůli nedostatku pitné vody hloubkové vrty. Nejvážnější situace v Ústeckém kraji je na
Děčínsku. K doplnění podzemní vody pravděpodobně nepomohou ani jarní deště.
Zdroj: ceskatelevize.cz, původní článek zde.

Krajské dotační programy a jiné dotační příležitosti
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji
Od 29. května do 5. června je možné žádat o finanční podporu z rozpočtu Ústeckého kraje
na vybrané služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.
Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby, které poskytují vybrané sociální služby (domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem aj.).
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program činí více
než 11 mil. Kč. Více o této dotační příležitosti zde.

Aktuality a služby SMS ČR
Vepříkovská deklarace požaduje podporu rozvoje venkova
Vzhledem k obavám z opomíjení venkovských regionů v přípravách budoucího nastavení
evropských strukturálních investičních fondů (ESIF) se představitelé SMS ČR rozhodli
zformulovat tzv. Vepříkovskou deklaraci. Požadují v ní mimo jiné snížení počtu operačních
programů a byrokracie spojené s administrací či zachování principu subsidiarity. Více zde.
Zmírnění zákona o střetu zájmů neprošlo o 9 hlasů
Návrh na zmírnění pravidel střetu zájmů pro komunální politiky byl poslaneckou sněmovnou
zamítnut. K přijetí návrhu scházelo pouhých 9 hlasů. SMS ČR bude nyní usilovat o změnu
v senátu. Na základě tohoto návrhu neměla být podstatná část uváděných majetkových
poměrů veřejně přístupná. Veřejnosti přístupné údaje by se pak zveřejňovaly pouze na žádost.
Celý článek zde.
Vzdělávací program pro zástupce obcí I. typu – Škola člena zastupitelstva
V prvním květnovém týdnu se v Jihohomoravském kraji konalo vzdělávání starostů, zastupitelů,
účetních, referentů a dalších pracovníků činných v obcích I. typu. Další z pilotních vzdělávání
tohoto typu hostil penzion Roseta v Radějově. Nejen fotografie z této vzdělávací akce
naleznete na facebookových stránkách SMS ČR.
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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 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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