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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení příznivci SMS ČR,
vstoupili jsme do dalšího měsíce letošního roku, a tak Vám
předkládáme červnové číslo pravidelného krajského zpravodaje.
Dne 25. května vstoupilo v účinnost Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů EU, známé pod zkratkou GDPR, a většina
členských obcí našeho kraje přivítala a využila k tomuto nabídku
nové aktivity SMS ČR. Za naši obec musím konstatovat, že díky
kvalitně vyškolené a připravené pověřené osobě, našeho
krajského tajemníka pana Mgr. Marka Komárka, implementace
proběhla hladce a bez větších problémů, včetně naší MŠ. O vaše
zkušenosti a poznatky se rádi podělíme na chystaném krajském
semináři k GDPR a veřejným zakázkám (SMS ČR bude nově
s jejich přípravou pomáhat), který se uskuteční v obci Malé
Žernoseky dne 26. 6. 2018 od 9:00 hod. Pozvánku očekávejte
v nejbližších dnech.
Karel Drašner
předseda SMS ČR v Ústeckém kraji
a starosta obce Háj u Duchcova

Organizační informace
V úterý 26. června se v 9:00 hod. na tradičním místě v Malých Žernosekách uskuteční
seminář shrnující aktuality a dosavadní praktické zkušenosti v oblasti GDPR a představující
novou aktivitu SMS ČR v oblasti veřejných zakázek.
Ve stejný den na stejném místě se po 14. hodině bude konat také setkání krajského
předsednictva. Řešenými tématy budou např. program Restart, dále v poslední době často
skloňované rušení matričních úřadů či plánované rušení regionálních železničních tras.
Ve čtvrtek 21. června se na krajském úřadě uskuteční Seminář pro příjemce podpory z FÚK.
1

Krajské informace z tisku
Oprava trati za miliardu zrychlí vlaky do Loun, modernizace začala
Revitalizace zahájená Správou železniční a dopravní cesty urychlí spojení z Loun do Lovosic
o přibližně 40 minut. Místo hodiny a půl cestující překonají 34 kilometrů dlouhý úsek
za 50 minut. Na trati se do budoucna počítá i se spěšnými vlaky směřujícími z Loun až do Ústí
nad Labem. Trať má sloužit také pro případné odklony z páteřní tratě Praha – Ústí nad Labem
– Chomutov. Modernizováno bude také třiadvacet železničních přejezdů.
Zdroj: idnes.cz, původní článek zde.

Krajské dotační programy a jiné dotační příležitosti
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. – sociální služby a sociální začleňování
Do 30. června je v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje možné žádat
o příspěvky na sociální začleňování a boj s chudobou. Kromě obcí mohou žádat o dotaci
mj. i příspěvkové organizace obcí zřízené.

Aktuality a služby SMS ČR
Úterý 29. 5. přibrzdilo rušení matrik a zmírnilo střet zájmů
Reorganizace matriční sítě se nejspíše konat nebude! Díky činnosti SMS ČR je v současné době
pravděpodobnější variantou změna financování matriční sítě, což umožní starostům
rozhodnout se, zda matriku chtějí na své obci zachovat. Střet zájmů poslanci schválili
s kosmetickými změnami k lepšímu. Ani happening před Úřadem vlády však nepřinesl toužebně
očekávanou výraznější změnu zákona o střetu zájmů. Navzdory proklamacím mnoha
zákonodárců či premiéra Andreje Babiše totiž poslanci schválili pouze verzi novely, která
stanoví, že své majetkové poměry budou komunální politici nadále uvádět, podstatná část z
nich ale nebude veřejně přístupná. Více zde.
SMS ČR předalo ocenění za příklady dobré praxe
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže Dobrá praxe roku 2018 v oblasti
samospráv, která v pěti kategoriích (péče o životní prostředí, vybavenost pro veřejné služby,
sociální klima na venkově, kultura a společenský život a inovace na venkově) hledala ty nejlepší
příklady dobré praxe u menších obcí. Zástupci obcí převzali ocenění na slavnostní konferenci
konané u příležitosti 10. výročí založení SMS ČR v Lichtenštejnském paláci. Celý článek zde.
Zveme Vás do soutěže Komunální projekt roku 2018
Komunální projekty, jejichž přípravu, prosazení nebo uskutečnění mají na svědomí osobnosti
z řad komunálních politiků, můžete přihlásit do soutěže pořádané časopisem Moderní obec
a vydavatelstvím Profi Press za spolupořadatelství Sdružení místních samospráv ČR. Více o této
příležitosti na webu.
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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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