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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení příznivci SMS ČR,
měsíc červen nabídl z pohledu naší krajské organizace mnoho nového. Tradičně v Malých
Žernosekách se uskutečnilo krajské shromáždění, na kterém byly shrnuty dosavadní zkušenosti
a aktuality týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a představena byla také
blížící se novinka v podobě elektronizace veřejných zakázek. Na stejném místě se tentýž den
odpoledne sešlo krajské předsednictvo, aby řešilo velké množství aktuálních regionálních
témat. Stěžejním tématem nejen pro krajské předsednictvo je hrozba zrušení provozu
na regionálních železničních tratích, proto byla na schůzi předsednictva pozvána i paní
místostarostka z obce Moldava, kde je udržení železničního spojení v současné době jednou
z priorit. Předsednictvo řešilo také problematiku rušení matričních úřadů, projednalo dopady
programu Restart či zvážilo alternativní možnosti řešení odpadů.
Ve srovnání s nabitým červnem jsou před námi volnější prázdninové měsíce. SMS ČR
však i během nich bude usilovně pracovat na řešení výše naznačených regionálních témat
a pokračovat bude i zpracování implementací GDPR pro subjekty přihlášené během posledního
měsíce.
Mgr. Marek Komárek
krajský manažer SMS ČR Ústeckého kraje

Organizační informace
V rámci Regionální stálé konference Ústeckého kraje probíhá aktualizace „Krajského akčního
plánu vzdělávání – Rámec pro investice do infrastruktury“. Aktualizovat je možné
nejpozději do posledního červencového dne dvěma způsoby:
1) U nového investičního záměru je třeba podat Žádost o zařazení investičního
záměru do Rámce pro investice do infrastruktury. Více informací a vzor žádosti
naleznete zde.
2) V případě doplnění již zařazeného investičního záměru zaslat emailem požadované
změny, přičemž záměr identifikujte pořadovým číslem, názvem školy a názvem
projektu.
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Krajské informace z tisku
Sehnat dům v Kytlicích je téměř nemožné, teď jsou vesnicí roku v kraji
Malebná vesnička na Děčínsku s názvem Kytlice obdržela titul Vesnice roku Ústeckého kraje
2018. Obec s téměř pětistovkou obyvatel nepostrádá společenský život, místní si své příbytky
(často roubené chalupy) považují a jen výjimečně se některá z nemovitostí prodává. Někteří
z původních chalupářů jsou dnes občany s trvalým pobytem. Zajímavostí je dvojí správná
jazyková varianta vyslovování názvu obce. Povoleny jsou varianty, kdy jsou místní z Kytlice
i z Kytlic. Chalupu zde mimo jiné měli také známé osobnosti. Horníček, Řehoř či Brodský.
Zdroj: idnes.cz, původní článek zde.

Krajské dotační programy a jiné dotační příležitosti
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (MPO)
Až do 10. srpna je možné žádat finanční podporu na revitalizaci starých a nevyužívaných areálů
s cílem proměnit je v průmyslové a podnikatelské plochy. Finanční podpora je cílena na výkup
nemovitostí, posudky, audity, průzkumné práce, projektovou dokumentaci, odstranění
či rekonstrukci současných staveb, zajištění odpovídající infrastruktury aj. Maximální výše
finančních prostředků na jeden projekt činí 50 milionů Kč. Více zde.

Aktuality a služby SMS ČR
SMS ČR bojuje za regionální železniční spojení
Regionální doprava na vedlejší koleji.
Tak
alespoň
vyznívá
rozhodnutí
ministerstva dopravy neobnovit provoz
na trati Lovosice-Teplice, kterou poškodil
sesuv půdy při stavbě D8. Ústecké
krajské předsednictvo SMS ČR chce
vyzvat vládu, aby slib, že trať znovu
zprovozní, dodržela. S nepřízní vyšších
míst bojují také tratě z Děčína do
Oldřichova u Duchcova (přezdívaná jako
Kozí dráha) a Moldavská horská dráha (též Krušnohorská železnice či Teplický Semmering)
vedoucí z Mostu do příhraniční obce Moldava. Právě v Moldavě bojují dokonce o propojení
s německou stranou jako tomu bývalo v minulosti. Více na našich facebookových stránkách.
SMS ČR požaduje od státu větší úsilí v boji s kůrovcem
Sdružení místních samospráv ČR považuje reakci státu na kůrovcovou kalamitu za pomalou
a nedostatečnou a požaduje větší podporu i kontrolu soukromých vlastníků lesů, kteří jsou
v případě nevědomosti či ignorace situace největším probémem. Celý článek 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 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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