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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení příznivci SMS ČR,
měsíc březen se v prvé řadě nesl ve znamení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
V průběhu tohoto měsíce se konaly implementace GDPR na celkem šestnácti obecních úřadech
a sedmi základních či mateřských školách v rámci celého území Ústeckého kraje. Měsíc
následující v tomto ohledu nenabídne žádnou razantní změnu. Implementaci zrealizuje
přinejmenším dalších třicet subjektů.
Problematika ochrany osobních údajů je sice v současnosti prioritní, SMS ČR se ale na národní
úrovni aktivně věnuje i novele zákona o střetu zájmů, když na konci března podalo petici proti
zpřísnění tohoto zákona (více o petici a možnost připojit svůj podpis zde). Vyzývá také
k rychlému spuštění reformy regionálního školství či nesouhlasí s účelovou vázaností příjmů
obcí z RUD.
Sečteno a podtrženo, pracovní nasazení je již dlouhodobě na vysoké úrovni, za což Sdružení
místních samospráv sklízí úspěch v podobě rostoucí členské základny nejen v Ústeckém kraji.
Věříme, že stále se zvedající pomyslnou laťku v měsíci dubnu opět o kousek pozvedneme.
Marek Komárek, krajský manažer Ústeckého kraje & Krajské shromáždění Ústeckého kraje

Organizační informace
Měsíce březen, duben a květen jsou v Ústeckém kraji téměř výhradně věnovány problematice
GDPR. Přímo na obecních úřadech a v ředitelnách základních a mateřských škol jsou
připravovány podklady k úspěšnému naplnění povinností předepsaných Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.
Členové krajského shromáždění na Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
pravidelně prosazují zájmy všech členských obcí (zatím poslední zasedání se uskutečnilo
8. března a s jeho výstupy se můžete seznámit zde).
Avizované volby nových členů krajského shromáždění se pravděpodobně uskuteční
až po nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. po 25. květnu 2018).
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Krajské informace z tisku
Opatrovnictví malé obce neúměrně zatěžuje, stát jim slibuje úlevu
Lidé žijící v sociálních ústavech nacházejících se na území obce mají podle nového občanského
zákoníku za opatrovníky starosty či úředníky obcí. Ti je zastupují u soudu, starají se o jejich
majetek, účty nebo např. přímo rozhodují o operacích. Zavedený systém se nelíbí zejména
na malých obcích. Starostové argumentují nedostatečným vzděláním pro výkon takové funkce,
nelogickým systémem či velkým množstvím opatrovanců v pohraničí.
Zdroj: usti.idnes.cz, původní článek zde.

Krajské dotační programy a jiné dotační příležitosti
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025
Až do 15. května je možné žádat o část z celkem 10 miliónů Kč určených pro tento program
v rámci osmi dotačních titulů, mezi něž patří pořízení shromažďovacích či přepravních
prostředků, dotřiďovacích linek, dále modernizace veřejných sběrných míst a překladišť nebo
vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu. Více o této dotační příležitosti
a konkrétních dotačních titulech zde.

Aktuality a služby SMS ČR
Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci SMS ČR
Výstupem jednání zástupců SMS ČR s Andrejem Babišem byl příslib premiéra, že na jednání
poslaneckého klubu ANO podpoří takový pozměňovací návrh, který stanoví, že údaje
o majetkových poměrech komunálních politiků, které mají být podle stávajícího návrhu
veřejné, budou zveřejňovány pouze na základě individuální žádosti. Více zde.
Zástupci SMS ČR se kvůli zpřísnění zákona o střetu zájmů sešli s předsedou PSP ČR
Radkem Vondráčkem
Cílem setkání zástupců SMS ČR s předsedou PSP ČR bylo vysvětlit důvody, kvůli nimž SMS ČR
nesouhlasí s takzvaným kompromisním pozměňovacím návrhem k novele zákona o střetu
zájmů. Představitele obcí a měst znepokojuje, že podle komplexního pozměňovacího návrhu
Ústavněprávního výboru PSP ČR ze dne 8. 3. 2018 nadále zůstává podstatná část údajů
o veřejných funkcionářích obcí a měst anonymně veřejných. Celý článek zde.
SMS ČR navázalo spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
Cílem spoluráce SMS ČR s Ministerstvem zdravotnictví je zachovat ordinace i lékárny v obcích
na venkově. Pro lékárny je důležité zvýšit výnosy z prodeje léků a srovnání podmínek
s lékárnami provozovanými velkými řetězci. Více viz facebookové stránky 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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