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Venkov není žádné muzeum!
Vážení přátelé,
právě čtete první číslo zpravodaje v nové, tzv.
smart podobě a já dostal za úkol přenést se do
budoucnosti a představit koncept Smart Villages,
nebo řekněme spíš hezky česky Chytrého venkova. Venkov rozhodně není muzeum a hlavním
posláním SMS ČR je už od samého počátku, aby
byl důstojným a vyhledávaným místem k životu
s úspěšnými a spokojenými obyvateli. Pokud tomu tak bude, zabrání se odlivu lidí, zejména
těch mladých, do měst.
Nejdřív jsem se jen smál…
Když jsem před lety v Bruselu zaslechl zprofanovaný termín Smart Cities, vždy jsem se opupínkoval. A když jsem před třemi lety na konferenci Evropské unie v irském Corku poprvé
uslyšel pojem Smart Villages (chytrý venkov)
upřímně jsem se zasmál. Mimochodem – tato
konference měla udat směr rozvoje venkova
v následujících deseti letech. To, že poštu budou roznášet drony místo pošťaček, senioři
budou jezdit k lékaři mikrobusy bez řidiče, které jim po zmáčknutí ikonky na mobilu zastaví
přímo před domem, nebo že doktor vyšetří pacienta 100 kilometrů vzdáleného v kukani na
obecním úřadě s prstem napíchnutým na jehlu
a tlakoměrem na ruce, mi přišlo jako sci-fi z románů Julese Vernea.
Když se sci-fi stane realitou
Po třech letech musím konstatovat, že zdánlivé sci-fi se stalo realitou a já si místo úsměšků
uvědomil, že právě venkov musí být chytrý
a maximálně využít všech vymožeností doby,
aby v budoucnu přežil a vzkvétal. Je to pro nás
paradoxně daleko důležitější než pro města
a moc bych si přál, aby naše děti, děti našich
dětí i jejich děti byly hrdými venkovany, kterým budou Pražáci jejich život závidět.
Chytrost se však nepojí pouze s technologií
Jedna chytrá lavička či popelnice rozhodně nedělá město či obec smart, jak si možná někdo
myslí. Chytrost vždy byla, je a doufám i bude

o lidech. Jde o schopnost překonat stereotypy
a bariéry v našich myslích, umění přemýšlet jinak, o to být nakloněni změně, mít vize a aktivně se zapojit do jejich realizace.
Brzdí nás zbytečná byrokracie
Znám řadu z vás. Jsem rád a mohu upřímně konstatovat, že náš venkov už dnes chytrý je a neustálý tlak státu i trhu nás donutil být důvtipnými
a nalézt spoustu chytrých řešení. Škoda jen, že
stát tak chytrý a inovativní není a soustavně nám
nakládá více a více zbytečné byrokracie.
Estoncům a Rumunům dnes můžeme závidět
Závidím Estoncům, kterým jsme se ještě nedávno smáli, že mohou díky skvěle fungujícímu e-governmentu veškeré úřední úkony,
snad jen vyjma svatby a rozvodu (zatím), vyřešit z tepla svých obýváků a místo lidí obíhají
úřady dokumenty. Závidím Rumunům, kterým se smějeme ještě dnes, že do roka budou
mít zavedený vysokorychlostní internet až do
poslední samoty vedle hradu hraběte Drákuly.
Vysokorychlostní internet je totiž dálnicí 21. století
Je základní podmínkou důstojného rozvoje
venkova a spokojenosti lidí, kteří zde žijí. Je
smutné, že u nás v této souvislosti zvítězila typická česká malost a místo využití 14 miliard
korun, které nám na zlatém podnose dává Evropská unie, panuje zákopová válka mezi státem, velkými a malými poskytovateli, v níž se
venkov bohužel stal hlavním rukojmím. Jednou z priorit SMS ČR je zákopovou válku odblokovat a zavést pomyslnou dálnici budoucnosti do každé jednotlivé obce.
Proč by to nemělo jít i u nás?
Chytrý venkov je jedním z témat nadcházejících
krajských shromáždění. Už teď slyším, jak mi
řada z vás říká, že jsem naivní snílek a že Rakouskem, Skotskem, Švédskem, Dánskem, Finskem, Norskem či Švýcarskem nikdy nebudeme. A já budu neúnavně odpovídat, proč bychom
nemohli? Chytrý Albert Einstein kdysi prohlásil:

„Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale
představivost“, chytrý Pablo Picasso: „Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“ Jsem přesvědčen,
že i díky SMS ČR a s pomocí každého z vás, se
chytrý venkov stane skutečností i u nás!
Radim Sršeň
místopředseda SMS ČR
a starosta Dolní Studénky
Škola místních samospráv
– základní kurz
Zlínský kraj / 7. – 8. 2., Lázně Kostelec u Zlína, Lázně 493, 763 14
Ústecký kraj / 30. 1. a 14. – 15. 2., Černodolský mlýn, Chotiměř 48, Opatrno 410 02
Moravskoslezský kraj / 12. 2. a 21. – 22. 2.,
Penzion pod Kašnou, Zámecké náměstí 43,
Frýdek-Místek 738 01
Plzeňský kraj / 13. 2. a 28. 2. – 1. 3., místo bude upřesněno
Webináře
Aktuální otázky o pozemních komunikacích
Pátek 15. 2., 9:30 – 10:30
Více informací a přihlášení na akce na:
www.portalzastupitele.cz

SMS ČR vyhlásilo Počin roku a Přešlap roku 2018
Poslankyni Věru Kovářovou, starostu obce Poříčí u Litomyšle Františka Bartoše a senátora Michaela Canova vyznamenalo ve čtvrtek 10. ledna Sdružení místních samospráv ČR cenami Počin roku 2018. Sdružení je udílí osobnostem,
které významně přispěly k rozvoji a lepšímu fungování samospráv nebo se zasadily o ochranu jejich oprávněných zájmů. Došlo i na vyhlášení anticen Přešlap roku, a to za aktivity, jež samosprávám naopak život komplikují. Putovaly
bez výjimky na ministerstva. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v rámci konference Samosprávy 2019.
Věra Kovářová: Pomohla obcím
od hrozby mnohamilionových pokut
Poslankyně Věra Kovářová podala pozměňovací návrh k zákonu o ochraně osobních údajů,
jímž se do českého právního řádu promítly požadavky evropského nařízení známého pod
zkratkou GDPR. SMS ČR vyjednalo s ministerstvem vnitra, aby obce za neúmyslné porušení
tohoto nařízení nedostávaly pokuty. Při projednávání ve vládě však tato výjimka ze zákona vypadla. Poslanci v čele s Věrou Kovářovou proto
podali pozměňovací návrh, díky němuž snížili
likvidační pokuty pro obce 1. a 2. typu ve výši až
5 milionů na maximálních 15 tisíc korun. „Byl to
nejlepší dosažitelný kompromis, byť mým původním cílem bylo zajistit takovou výjimku i pro
obce 3. typu,“ uvedla k tomu Věra Kovářová.
Michael Canov: Inicioval návrh
na zrušení části zákona o střetu zájmů
Senátoři v čele s Michaelem Canovem chtějí
zrušit část zákon o střetu zájmů. Odrazuje podle nich lidi od komunální politiky. Skupina senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů, která zpřísňuje
povinnost přiznávat majetek i pro neuvolněné
komunální politiky a umožňuje do majetkových
poměrů politiků nahlížet komukoliv a anonymně. „Podle nás nemá neuvolněný zastupitel obce
spadat do kategorie veřejný funkcionář, protože

řekl František Bartoš. „Právě podobné soutěže
jsou skvělou příležitostí k tomu podívat se na
vlastní obec a vlastní práci pohledem zvenčí
a ocenit, co sami třeba nevidíme nebo nevnímáme,“ dodal.
Anticeny Přešlap roku putují na ministerstva

svou práci vykonává za několik set korun a není
tedy ústavně ekvivalentní, aby byl povinen podávat zprávu o veškerém svém majetku,“ vysvětlil senátor s tím, že změny chtěli původně dosáhnout pozměňovacím návrhem k novele zákona.
„Tu nám však poslanecká sněmovna zamítla.
Proto jsme se obrátili na Ústavní soud a nyní
s napětím čekáme na verdikt,“ vysvětlil.
František Bartoš: Jeho obec zvítězila
v celoevropské soutěži Entente Florale
Vítězství v celoevropské soutěži Entente Florale 2018 (kvetoucí sídla) dosáhl starosta Poříčí
u Litomyšle František Bartoš společně s obyvateli obce. Jde o mimořádný úspěch v klání, jež
je obdobou naší soutěže Vesnice roku. „Zvítězit
v konkurenci dalších evropských měst a obcí je
pro nás obrovská pocta i ocenění práce, kterou
obyvatelé rozvoji své vesnice věnovali a věnují,“

Zákon o střetu zájmů, jenž stanovuje povinnost opakovaně zvoleným starostům a místo
starostům po volbách podat nejdříve výstupní
a vzápětí vstupní prohlášení, i když ho vyplňovali už v minulém funkčním období, považuje
SMS ČR za největší Přešlap roku 2018. Anticenu
tak vyhrálo ministerstvo spravedlnosti.
Druhé nelichotivé místo obdrželo ministerstvo vnitra za záměr rušení matrik v malých
obcích na základě nepřesného modelu i za způsob prezentace návrhu.
Za třetí nejhorší přešlap považuje sdružení
práci ministerstva pro místní rozvoj na úpravách stavebního práva, které stále nevedou
ke zjednodušení a zrychlení územních řízení
a stavebních procesů.
Nominováno bylo i ministerstvo práce a obchodu za nastavení podmínek čerpání finančních prostředků na vysokorychlostní internet,
za neochotu změny, a záměru přesunu finančních prostředků a ministerstvo vnitra za nečinnost a pomalou přípravu zákona o zpracování
osobních údajů.

Obce požadují podporu státu v boji se suchem a kůrovcem
Je třeba zachránit vodu a les, míní komunální politici a odborníci, kteří se ve
čtvrtek 10. ledna zúčastnili v Brně konference Samosprávy 2019. Hlavní pozornost tentokrát zaměřili na boj s kůrovcem a vodu, mimo jiné i v souvislosti
s loňským katastrofálním suchem. Konferenci už počtvrté uspořádalo SMS ČR.
Čerpání zemědělských dotací má být podmíněno
zadržováním vody
Přetrvávající problém s vodou souvisí i se současným obhospodařováním zemědělské půdy.
„Domnívám se, že jediným účinným řešením je
podmínit čerpání evropských i národních zemědělských dotací tím, že zemědělci budou na obhospodařované půdě provádět efektivní retenční úpravy,“
zaznělo na konferenci z úst předsedy SMS ČR
a europoslance Stanislava Polčáka. Podle něj
zmíněné úpravy povedou k žádoucímu zadržování vody v půdě a zároveň budou prevencí lokálních povodní, jejichž následky často –
a mnohdy opakovaně – nesou obce.

všech lesů v České republice. „Bez významnější
pomoci státu není možné šíření kůrovce zastavit,
mimo jiné i kvůli oslabení lesních ekosystémů v důsledku sucha,“ připomněl místopředseda SMS ČR
Jan Sedláček. Sdružení místních samospráv ČR
požaduje také vyšší kontrolu soukromých
vlastníků lesů. Zásadním problémem jsou
podle SMS ČR takoví, kteří na výskyt kůrovce
nereagují nebo o něm dokonce ani nevědí. „Je
k ničemu, když se v obecním lese dokážeme s kůrovcem vypořádat, ale v sousedních lesích neudělají
soukromí vlastníci vůbec nic,“ řekl starosta obce
Němčovice a předseda Pracovní skupiny pro
životní prostředí SMS ČR Karel Ferschmann.

Stát musí výrazněji podpořit boj s kůrovcem

Témat bylo více…

Jak včas a účinně ochránit lesy před kůrovcovou kalamitou? Obce a města to bez pomoci
nezvládají. Vlastní přitom zhruba 17 procent

Kromě vody, kůrovce a financí na řešení zmíněných problémů se program konference věnoval například trendům a vybraným příkla-

dům při spolupráci obcí v ČR a zahraničí, tomu, jak lze efektivně využívat PR a sociální sítě
u měst a obcí, významu finanční analýzy nebo
aktuálním a inspirativním projektům v oblasti
Smart Cities a Smart Villages.
Konference s účastnil i ministr zemědělství
Konferenci organizuje Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a letos se konala pod záštitou a za účasti
ministra zemědělství Miroslava Tomana.
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Naše sdružení otevírá další kapitolu své existence,
rekapituluje bývalý ředitel SMS ČR Tomáš Chmela
Závěrem loňského roku jsem plnil zdánlivě rutinní povinnost. Sepsat úvodník do měsíčního elektronického newsletteru SMS CŘ, ve kterém pravidelně
reportujeme výsledky činnosti ve prospěch samospráv za uplynulé období.
Jelikož se jednalo o závěr roku, dovolil jsem si drobné bilanční zamyšlení.
Uplynulý rok jsem tehdy přirovnal k listu popsaném ve dvou sloupcích. V jednom jsou pod
veselým smajlíkem naskládané podařené skutky, ve druhém pod uplakánkem zatím nevyhrané boje. Můžeme je nyní směle číst, můžeme
se zamýšlet, jak pokračovat dál. A i když možná někdy působíme jako Sancho Panza v boji
s větrnými mlýny, nezoufejme nad tím, že velké věci zatím nevyhráváme na plné čáře. To
zásadní se totiž mnohdy děje i v postupných
a malých krůčcích, které je třeba vnímat. A aby
se nevytratila radost, mějme na paměti i drobné činy a skutky, které dělají naše dny smysluplnými.
Toto trefné přirovnání lze uplatnit i při bilanci delší, desetileté. Téměř deset let, přesněji
od roku 2009 jsem se totiž potkával na půdě
našeho sdružení s mnohými starostkami i starosty, snažil se pečlivě ztotožnit s problémy samospráv a spolupracovat na krocích vedoucích
k silnějšímu postavení obcí i menších měst.
Oněch uplynulých deset bylo poseto jak smajlíky reprezentujících malá i větší vítězství, ale také množstvím nevyhraných bojů. Sečteme-li je
však v delším časovém horizontu, čísla hovoří
za vše. Zatímco v počátcích jsme ročně museli
vystačit s milionem korun na veškerý provoz,
nyní disponujeme takřka třicetinásobkem.
Členská základna se za uplynulé období deseti
let zdvojnásobila. Odborné pracovní skupiny
existovaly v počátcích naší činnosti jen na papí-

ře a stejně tak tomu bylo s krajskými organizacemi. Nyní máme profesionalizovanou personální strukturu, naši činnost podporují kromě
členských příspěvků také dotační projekty či
výnosy z vedlejší činnosti. Když jsem se já nebo
naši zástupci objevili na ministerstvech či na
půdě parlamentu, často jsme slýchali dotazy
nad podstatou naší činnosti. Co jsme zač…, co
chceme…? Nyní je Sdružení místních samospráv
ČR silným partnerem při řešení problémů obcí
napříč institucemi i regiony ČR.
Proč vlastně uvádím tuto bilanci? Výsledkem podzimních komunálních voleb se stalo,
že i já mám nyní možnost poznat místní samosprávu přímo z nitra radnice, z pozice starosty
menšího města. K závěru loňského roku jsem
své profesní působení podřídil výkonu volené
funkce. Postu výkonné ředitelky se nyní zhostila kolegyně Darina Danielová, které přeji hodně sil i profesních úspěchů na půdě naší organizace.
Přáním hodně sil své dopisy členům našeho
sdružení často zakončoval náš v pořadí druhý
předseda Josef Bartoněk. I po letech jej považuji za velmi přiléhavé právě pro korespondenci
mezi námi starosty. S osobou nedávno zesnulého Josefa Bartoňka neodmyslitelně spojujeme
poslední z témat, která si zasluhují ono srovnání „po letech“, kterým je rozpočtové určení daní.
Považuji za důležité zdůraznit, že současnému
objemu rozpočtů obcí, který stírá dříve propast-

né rozdíly v příjmech mezi Prahou a průměrnou
menší obcí na snesitelný trojnásobek, předcházel téměř donkichotský boj s větrnými mlýny,
v jehož čele krom jiných stál i Josef Bartoněk.
Zatímco dnes je lobbing za posílení příjmů obcí
zcela normální, očekávaný a přirozený od všech
reprezentantů zájmů samospráv, v dobách před
deseti a více lety byl provázen vyhýbavým přešlapováním právě od těch, od kterých se čekalo,
že Josefa Bartoňka a další osamělé bojovníky za
příjmy menších obcí se samozřejmostí podpoří.
V případě rozpočtového určení dvojnásob platí
okřídlené přísloví o tom, že úspěch má mnoho
otců. Přál bych si, aby jedním z těch, kteří budou
natrvalo spojeni s úspěšným prosazováním
změn rozpočtového určení daní, byl náš druhý
předseda Josef Bartoněk.
Tomáš Chmela

Síla našeho sdružení stojí na úžasných lidech,
říká nová ředitelka SMS ČR Darina Danielová
S novým rokem, s novým měsíčním zpravodajem stojíme před novými cíli,
novými úkoly. A já osobně před novou profesní výzvou.
Není lehké převzít štafetu po někom, kdo je
srdcem a duší Sdružení místních samospráv
České republiky. Po někom, kdo ve sdružení odvedl tak obrovský kus práce. Po někom, koho si
nesmírně vážím a respektuji. A po někom, komu na tomto místě patří velkým písmem psané
DĚKUJI. Tomáš Chmela byl od počátku neoddělitelnou součástí SMS ČR a já doufám, že tomu tak bude i nadále.
Je pro mě ctí moci se podílet na chodu
SMS ČR. Síla našeho sdružení stojí na úžasných starostech a starostkách, kteří svou práci dělají i přes všechny nástrahy s obětavostí
a nadšením. Ovšem jedině podpořena výborným týmem legislativních analytiků a pra-

covních skupin, kteří jsou naší důležitou odbornou součástí, kryta skupinou krajských
manažerů, kteří by měli být partnery a pomocnou rukou všech starostů a v neposlední
řadě jištěna našimi dlouholetými spolupracovníky mohu hrdě vstoupit do další kapitoly
naší společné existence. Ti všichni tvoří pevný
základ našeho sdružení, bez nich by neexistovalo.
Někteří mě již znáte dobře, jiní ještě ne.
Nejsem příznivcem dlouhého představování.
Zastávám názor, že by za mě měly mluvit činy,
nikoliv slova. Chci ale, abyste věděli, že na spolupráci s vámi všemi se upřímně těším!
Darina Danielová
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Seriál
Díl sedmý:
Kontrolní řád a co bychom o něm měli vědět
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.
Kontrola jako činnost je neodmyslitelnou
součástí veřejné správy.
Je realizována navenek (typicky kontrolou právnických a fyzických osob vně veřejné správy),
tak uvnitř veřejné správy např. kontrolou samostatné a přenesené působnosti obcí. Pokud
zvláštní zákony neurčí, že kontrolní činnosti se
v dané oblasti provádí pouze podle určeného
zvláštního právního předpisu, je obecným předpisem v oblasti kontroly zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje procesní stránku
kontroly, tedy postup kontrolujících orgánů,
práva a povinnosti kontrolujících, kontrolovaných, výstup kontroly, sankce apod. To znamená, že v něm nelze najít hmotněprávní úpravu.
Ta je k nalezení v předpisech, které se věcně zabývají daným úsekem veřejné správy. Obsahují
vymezení kontrolních orgánů a jejich působnost, tj. oprávnění a povinnosti kontrolovat plnění určitých povinností určitých osob, případně zvláštní úpravu kontrolní činnosti. Jedná se
např. o provedení veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace, kterou obsahuje zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrolní řád se však vztahuje i na kontrolu
příspěvkových organizací ze strany zřizovatele.
Kontrolní činnost zřizovatele může zahrnovat
jak obecnou kontrolu, tak kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Do působnosti kontrolního řádu tak spadá i finanční kontrola podle
zákona o finanční kontrole., tzv. veřejnosprávní
kontrola.
Mimo působnost kontrolního řádu zůstává
pouze kontrola uvnitř jednoho subjektu, která je součástí vnitřního řízení a kontrola činnosti právnických osob založených nebo zřízených obcích, ale podle soukromého práva.
Jak to bude vypadat v praxi?
Kontrolní řád se bude vztahovat na kontrolní
činnosti kontrolního výboru vůči příspěvkové organizaci obce, nikoliv na kontrolu ze strany kontrolního výboru zaměřenou na plnění usnesení
zastupitelstva, rady obce a kontroly dodržování
právních předpisů obecním úřadem v oblasti samostatné působnosti. Taková kontrola totiž probíhá v rámci jedné organizace a bude se řídit
pravidly činnosti kontrolního výboru. To by mělo
stanovit zastupitelstvo obce.
Kontrola nepředstavuje klasické správní řízení podle části druhé a třetí správního řádu.
Ale vztahuje se na ni část čtvrtá a některá další
ustanovení správního řádu – především úprava o doručování, zastupování, počítání času,

giky musí obsahovat označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, který zajištění provedl,
specifikaci kontroly, den, časový údaj o zajištění dokumentů, specifikaci zajištěných dokumentů a podpisy obou stran.
A co když se originální dokumenty ztratí?

vedení spisu, zvláštnosti týkající se ochrany totožnosti podatele podnětu ke kontrole apod.
Povinnosti a oprávnění kontrolujících
a kontrolovaných?
Kontrolní řád poměrně přesně definuje povinnosti a oprávnění kontrolujících a kontrolovaných. V praxi se v souvislosti s jinými povinnostmi obcí (týkajících se ochrany osobních
údajů a žádostí podle zákona o svobodném
přístupu k informacím) objevují často otázky,
zda lze osobám pověřeným ke kontrole skutečně zpřístupnit všechny dokumenty (včetně
dokumentů s osobními údaji), případně, zda
si kontrolující může odnášet podklady mimo
pracoviště kontrolovaného; a kdy je vlastně
kontrola ukončena.
A co právo na zpřístupnění dokumentů?
Co se týká zpřístupnění dokumentů, právo požadovat po kontrolovaných poskytnutí podkladů vztahujících se k předmětu kontroly nebo činnosti kontrolované osoby patří k základním právům kontrolujících. Kontrolující je tak
oprávněn požadovat poskytnutí listin a dalších
podkladů jak ve formě originálů (které v odůvodněných případech může zajistit), tak ve
formě ověřených kopií nebo prostých kopií.
Platí však, že zajištění originálních podkladů
je v souladu se zásadou minimalizace zásahů
do práv dotčených osob možné jen tehdy, nepostačuje-li vzhledem k okolnostem např.
ověřené kopie listin.
Kontrolující osoby jsou vázány mlčenlivostí.
Listiny se poskytují v úplném znění, tedy žádné
osobní údaje se neanonymizují. Kontrolující
osoby jsou vázány mlčenlivostí, která se vztahuje na celou kontrolu, ale i na dobu po jejím
ukončení, a dokonce i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu kontrolujícího. Tato mlčenlivost samozřejmě zahrnuje i mlčenlivost vztahující se k ochraně osobních údajů.
O vydání originálních dokumentů však musí
kontrolující vydat kontrolovanému potvrzení.
To nemá jasně stanovené náležitosti, ale z lo-

Kontrolní řád ovšem nestanoví, že kontrolující
jsou povinni zajistit ochranu odebraných originálních dokumentů při ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití. V případě jejího nesplnění by vznikla odpovědnost za škodu podle
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Výstupem kontroly je kontrolní protokol.
Ukončení kontroly však není navázáno na vyhotovení protokolu, ale na některou z následujících skutečností: Jde o marné uplynutí lhůty
pro podání námitek proti kontrolnímu zjištění, resp. vzdání se práva podat námitky; nebo
na den doručení vyřízení námitek kontrolované osobě; nebo na den, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu. Lhůta pro podání námitek proti kontrolnímu zjištění činí za normálních okolností 15 dnů ode
dne doručení stejnopisu protokolu o kontrole.
Lenka Matějová

Lektorka Lenka Matějová je krajská manažerka Jihomoravského kraje SMS ČR a pověřenec pro ochranu osobních údajů SMS ČR.
Titul Ph.D. získala v oboru Veřejná ekonomie – zaměření na municipální veřejnou
správu a jejich finance. Je rovněž školitelkou
pro oblast veřejných financí a GDPR pro obce a školství.
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Chcete mít chytrou vesnici? Tady je pár tipů, které mohou pomoct
Český venkov se vylidňuje a stárne. Musí být proto konkurenceschopným a „chytrým“, tvrdí experti. Je třeba jít s dobou. Prvky evropské strategie Smart Villages nebo-li Chytrý venkov se pomalu dostávají do programů rozvoje obcí.
A tady je pár nápadů a zkušeností ze světa aplikovatelných i na malé vsi.
Obchody bez obalu
Co takhle udělat něco pro životní prostředí?
Také už jste se zamýšleli nad tím, kolik obalů
vyprodukuje běžná domácnost? Šlo by to i bez
nich. Ve městech už fungují maloobchody
s potravinami, kde dostanete zboží do vlastních nádob a obalů, které si přinesete s sebou.
Proč to nezkusit i na vesnici?
Komunitní lednice může nahradit obchod
Obecní či komunitní lednice může sloužit
v místech, kde chybí obchod. Jak to funguje?
Lednice plní hromadně zbožím e-shopy s potravinami. Vydávat je může dobrovolník či zaměstnanec obce.
Krámky, kde se střídají dobrovolníci
Ve světě už jsou zcela běžné i komunitní krámky nebo krámky spojené například s poštou.
Velmi oblíbené jsou například v Anglii. V ko-

munitních obchůdcích se střídají dobrovolníci z řad občanů, kteří prodávají zboží sousedům podle jasně daného rozpisu. Někdy je
součástí takového krámku i kavárna či prodejna lokálních produktů. Jinak je tomu v případě propojení s poštou. Tady už nepracují

dobrovolníci, ale soukromníci, kteří vedle obchodu s potravinami provozují i pošty a papírnictví. Díky kumulaci více služeb na jednom místě se takové obchůdky stávají rentabilní i v menších obcích.
Gustav Charouzek

Znáte pravidla pro pořizování nahrávek z průběhu zasedání zastupitelstva?
Požadavky na nahrávání a následné zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva jsou stále častější. Mnohým
samosprávám se to nelíbí a hledají způsob, jak jim nemuset vyhovět. Jak se v souvislosti s novým občanským zákoníkem změnila pravidla pro nahrávání jednání zastupitelstev? A co další právní souvislosti?
Zákon o obcích předpokládá, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Může na něj přijít kdokoliv a zároveň si z něj může pořídit zvukový
i obrazový záznam. Neexistuje žádný právní
předpis, který by to zakazoval. Zakázat to nejde ani v jednacím řádu zastupitelstva nebo jiném interním dokumentu obce. Člověk, který
se jednání zastupitelstva účastní, nepotřebuje
ani žádné schválení od starosty, zastupitelstva
či jiných zúčastněných osob.
Pořízený záznam nemazat!
To stejné platí pro obec. I ona si může nahrávat jednání, aniž by potřebovala souhlas zúčastněných osob nebo k tomu měla vážný důvod. Ovšem pozor. Obec si musí uvědomit, že
ve chvíli, kdy jednou takový záznam vytvoří,
může se stát předmětem žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. A smazáním záznamu po podání žádosti o informace by se obec jako povinný subjekt dopustila
protiprávního jednání.
I pro zveřejňování záznamu včetně zápisu platí, že žádný právní předpis nestanovuje povinnost jejich zveřejnění. Opět záleží na obci, zda
k tomuto kroku přistoupí, či nikoliv. Pokud si
ale povinnost zveřejňování zápisu, či nahrává-

ní jednání stanoví v jednacím řádu zastupitelstva, měla by stanovená pravidla dodržovat.
Projevy osobní povahy
na veřejném jednání nejsou
Zvukový i obrazový záznam obsahuje všechny
údaje, které na zastupitelstvu zazněly, obrazový záznam navíc zaznamenává i podobiznu zúčastněných. Nicméně platí, že projevy přítomných na veřejném zasedání zastupitelstva obce
není možné považovat za projevy osobní povahy. Není tedy nutné je jakýmkoliv způsobem
anonymizovat, pokud by mělo dojít ke zveřejňování záznamu. Zároveň projevy úředníků,
zastupitelů a jiných funkcionářů obce na zastupitelstvu vlastně souvisí s jejich úřední činností. Totéž platí o diskutujících osobách z řad veřejnosti. Ty svým vystoupením zase realizují
politické právo. Jejich projevy tedy taktéž nebudou při zveřejňování anonymizovány.
Kdy je a kdy není možné část záznamu vypípat?
Anonymizace se však dotkne třetích osob
a osobních údajů s nimi spojených. Tedy občanů, o jejichž právech a povinnostech se jednalo.
Např. pokud o žadateli o obecní byt zazní, že
Jan Novák – žadatel má postiženou dceru z prvního
manželství, bude nutné tuto část tzv. vypípat.

To se nebude dít pouze v případě, že o zvukový či
obrazový záznam obce požádá občan obce (s trvalým bydlištěm), případně majitel nemovitosti
ležící v katastru obce. Jemu se poskytuje podle
zákona o obcích zvukový či obrazový záznam
v plném znění. Odpovědnost za ochranu osobních údajů po předání kopie však samozřejmě
přechází i na daného žadatele, a to v plné míře.
Pořizování záznamů zakázat nelze!
Na závěr je třeba zdůraznit, že pořizování zvukových či obrazových záznamů z jednání zastupitelstva. To je z povahy veřejné, proto i vystoupení na něm provedené nelze považovat
za projevy osobní povahy. Anonymizovat se
tak budou pouze údaje třetích osob.
Lenka Matějová, Marek Komárek

Poradíme vám s GDPR!
Prostřednictvím naší společnosti SMS-služby s.r.o. nabízí SMS ČR svým členům pomocnou ruku s GDPR. O co jde? O pomoc pověřence, který poradí
s GDPR. Členská obec zaplatí za jeho služby 600 korun, škola členské obce 900 korun za měsíc. Podrobnosti najdete zde: https://www.sms-sluzby.cz/.
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Téma
Zákon o střetu zájmů
aneb šikana zastupitelů na malých obcích?
Starostům se dlouhodobě nelíbí zákon o střetu zájmů, který mimo jiné umožňuje nahlédnout do jejich seznamu majetku na internetu a který již napadli u Ústavního soudu. Komunální politici doufají ve změnu zákona a čekají na rozhodnutí. Do té doby nechtěli své majetkové poměry zveřejňovat. Ministerstvo spravedlnosti a příslušné přestupkové úřady
ale přesto zahájily vynucování splnění této povinnosti. Funkcionářům obcí a měst hrozí pokuta až
padesát tisíc korun. Rozhořčeni proti tomuto postupu jsou zejména neuvolnění funkcionáři v malých obcích. SMS ČR se rozhodlo poskytnout stíhaným komunálním politikům bezplatné právní
zastoupení. Za starosty se postavila poslankyně
a členka předsednictva SMS ČR Věra Kovářová,
jež vyzvala ministerstvo spravedlnosti k odložení
dalších kroků v řízení o přestupku do doby rozhodnutí Ústavního soudu ČR.
V roce 2017 nabyla účinnosti novela zákona
o střetu zájmů, která změnila některé povinnosti zastupitelů, jakožto veřejných funkcionářů, rozsah podání a také způsob nahlížení
do Centrálního registru oznámení. Do Centrálního registru oznámení je každý zastupitel,
který je dle zákona o střetu zájmů veden jako
veřejný funkcionář, povinen podat oznámení
o majetku, příjmech a závazcích.
Aby všech těch povinností nebylo málo, veřejný funkcionář byl povinen na konci volebního období podat tzv. výstupní oznámení, a to
do 30 dnů ode dne zápisu data ukončení funkce obcí jako podpůrným orgánem do Centrálního registru oznámení. V roce 2018 zanikl
mandát zastupitelům obcí dne 5. října. Další
navazující povinností znovuzvolených zastupitelů či nově zvolených zastupitelů, kteří jsou
veřejnými funkcionáři, je podat tzv. vstupní
oznámení, a to do 30 dnů ode dne zápisu zahájení funkce do Centrálního registru oznámení.
Zápis nových zastupitelů provádí opět obec.
Je nutné upozornit, že i když jste byli znovuzvoleni a pokračujete v práci pro svoji obec,
musíte podat obě zmíněná oznámení, tedy
jak výstupní, tak i vstupní. Obecní úřad má
povinnost zanést do registru ukončení nebo
zahájení výkonu funkce neprodleně, nejpozději však do 15 dnů.
Toliko ve zkratce k povinnostem veřejných
funkcionářů na obcích a nyní pár řádků k aktuální situaci.
Ministerstvo spravedlnosti provedlo v červenci 2018 analýzu plnění povinnosti podání
tzv. průběžného oznámení, tuto povinnost dle
této analýzy nesplnilo více než 24 000 veřejných funkcionářů z celkových 33 235. Na základě tohoto výsledku Ministerstvo spravedlnosti
vyzvalo veřejné funkcionáře, aby svá oznámení
ještě dodatečně doplnili s termínem do 31. srpna 2018. V této výzvě navíc Ministerstvo spravedlnosti deklarovalo, že dodatečné splnění do
30. 8. 2018 nebude považováno za přestupek.
Po tomto datu Ministerstvo spravedlnosti pře-

dalo seznam veřejných funkcionářů s nesplněnou povinností obcím s rozšířenou působností,
aby zahájily řízení o spáchání přestupku ve věci
zákona o střetu zájmů. Celkem ze strany Ministerstva spravedlnosti bylo oznámeno 7 437 veřejných funkcionářů s nesplněnou oznamovací
povinností.
Důvodů pro nepodání oznámení o majetku
a tím nesplnění zákonné povinnosti je značná
řada. Samozřejmě u některých veřejných funkcionářů se jedná o jednoduché opomenutí,
nemalá část veřejných funkcionářů chtěla
oznámení o majetku podat, ale například je
podali podle špatného ustanovení a v systému
se „překlikli“. Ano, i takové webové rozhraní
Centrálního registru oznámení je a umožňuje
opakovaně podat tatáž oznámení.
V této souvislosti bych dodal, že není možné
po všech veřejných zastupitelích požadovat dokonalé znalosti a schopnosti ovládání webových rozhraní. Dalším vážným důvodem pro
odmítnutí splnění zákonné povinnosti je způsob veřejného nahlížení kohokoliv na oznámení majetku a také rozsah zveřejňovaných informací, které mohou poškodit osoby blízké a další třetí osoby, případně mohou poškodit
neuvolněné veřejné funkcionáře, kteří vedle
výkonu funkce na obce, podnikají nebo mají
dokonce zákaz zveřejňovat svůj příjem ze zaměstnání. Tyto důvody, které mají chránit i soukromí nejen veřejných funkcionářů jsou předmětem dvou Návrhů na zrušení některých
ustanovení zákona o střetu zájmů, kterými se
bude zabývat Ústavní soud.
Na základě oznámení od Ministerstva spravedlnosti některé obce s rozšířenou působností
začaly konat a zahájily řízení o přestupku. Dokonce některé správní orgány tato řízení pojaly
jako „sprinterský závod“ a během několika málo dní, bez nařízení ústního jednání a v době
těsně po volbách, kdy znovuzvolení zastupitelé
měli jiné starosti, rozhodly o vině a udělily pokutu a vyměřily náklady na řízení. Bohužel
v těchto případech i odvolací orgány bezod-

kladně rozhodly a odvolání zamítly. Určitě sami
víte, jak dlouho trvá běžné řízení o přestupku,
proto nechám na vás, jak tuto rychlost správních orgánů posoudíte. Dalším paradoxem je
zahájení řízení o přestupku u neuvolněných zastupitelů, které zákon o střetu zájmů nepovažuje ani za veřejné funkcionáře. Tato řízení jsou
už samotným vrcholem nepřívětivého postupu
státních orgánů vůči samosprávám.
V této souvislosti si dovolím připomenout
i výzvu Sdružení místních samospráv České republiky, které vyzvalo Ministerstvo spravedlnosti, aby odložilo řízení o přestupku do doby
rozhodnutí Ústavního soudu, jenž se nyní zabývá dvěma návrhy na přezkum některých
ustanovení zákona o střetu zájmů a které upravují okruh veřejných funkcionářů i způsob nahlížení na oznámení vložená do Centrálního
registru oznámení. Bohužel, ministerstvo tento
krok odmítlo a pouze alibisticky informovalo,
že je zákonnou povinností Ministerstva spravedlnosti oznamovat jednání, která mají znaky
přestupku, a také povinností správních orgánů
se těmito oznámeními zabývat. Právě rozhodnutí Ústavního soudu by mohlo mít klíčový význam pro některá řízení o přestupku.
Jelikož výše uvedené kroky ze strany Ministerstva spravedlnosti nejsou lhostejné ani
Sdružení místních samospráv České republiky, rozhodl se jeho předseda Stanislav Polčák
nabídnout členským obcím a novým členům
bezplatnou právní pomoc v řízení o přestupku do doby rozhodnutí Ústavního soudu. Více
o pomoci se dočtete na webových stránkách
Sdružení místních samospráv České republiky v sekci Členské benefity a na záložce Pomáháme se střetem zájmů, případně pro více informací o případném zastupování napište
na stretzajmu@smscr.cz nebo volejte na tel.
732 784 006. S praktickými radami ohledně
podávání oznámení o majetku vám rádi pomohou krajští manažeři SMS ČR.
Pavel Pacovský
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Zemřel Josef Bartoněk, zakládají člen SMS ČR
a jeho bývalý předseda
V pátek 11. ledna zemřel jeden ze zakládajících členů SMS ČR Josef Bartoněk,
který sdružení v letech 2009 až 2013 vedl jako předseda a poté byl dlouholetým členem předsednictva.
„Josefa Bartoňka si zapamatujme jako neúnavného bojovníka za samosprávy, jako člověka, který nad věcmi velmi přemýšlel z řady
ohledů, jež nám mnohdy ani nedocházely,
čímž často chránil nás spíše než sebe samého,“
řekl předseda SMS ČR Stanislav Polčák a dodal: „Když však zvážil potřebné, uměl se do
obhajoby práv obcí a menších měst opřít jako málokdo. Přesně takto si jej budu pamatovat. Neúnavný bojovník s úsměvem. Jsme mu
vděční za jeho úsilí a zapálení ve prospěch
sdružení, u jehož zrodu a činnosti stál. Budeme na něj a jeho blízké pamatovat s vděčností
a úctou. Takto neúnavně vedl i boj o svůj život;
ač ho nevyhrál, přesto za ním zůstane hluboká stopa.“

Josef Bartoněk se významně zasloužil o posilování práv a postavení samospráv a zasazoval se o zlepšení jejich financování. V listopadu
2007 byl jmenován členem komise Ministerstva financí České republiky pro přípravu nového zákona o financování obcí a měst, který měl
odstranit diskriminaci občanů sídelních celků
do 100 tisíc obyvatel. Jeho snahy dospěly ke
zdárnému konci v podobě novelizace rozpočtového určení daní. SMS ČR se pod jeho vedením
aktivně zapojilo do vyjednávání nové legislativy, a to na nejrůznějších rezortech (MV, MMR,
MF apod.), zejména formou účasti v odborných
pracovních skupinách a poradních orgánech.
Podílel se rovněž na rozvoji odborných kapacit SMS ČR. Na vzniku bezplatné právní poradny

Co se děje u nás v kraji?

a dalšího servisu podporujícího malé obce, na
otevření kontaktního pracoviště v Praze a realizaci řady úspěšných kampaní, například proti
neuvážené reformě financování regionálního
školství, která s sebou nesla riziko rušení základních škol, nebo za zachování poštovních úřadů.
Sdružení místních samospráv ČR vyjadřuje
hlubokou upřímnou soustrast rodině a blízkým Josefa Bartoňka. Vzdává čest jeho památce a děkuje mu za jeho celoživotní práci. V úsilí o podporu místních samospráv a jejich perspektivní rozvoj bude i nadále pokračovat.

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Znáte svého krajského manažera?

Rozhovor

Milí čtenáři! Ve dvanáctidílném 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.

Díl první: SMS ČR v Pardubickém kraji
představuje Kristýna Vodrážková
Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Členská základna v Pardubickém kraji zaznamenala v nedávné době obrovský nárůst. V září roku 2017, kdy jsem do funkce krajské manažerky nastupovala, měla 96 členských obcí. Počet se ale během necelých dvou let vyšplhal na
úctyhodných 165. Velkou mírou za tento dynamický nárůst může služba Pomáháme obcím
s GDPR, která oslovila spoustu z nich. Jsme velmi rádi, když od nových členů slyšíme slova
spokojenosti a když se neostýchají využívat
naše služby, ať už se jedná o právní poradnu či
vzdělávací projekty pro zástupce obcí. Mnoho
členů se na nás začalo poslední dobou obracet
i s otázkou veřejných dotací, což vnímám rovněž jako velký úspěch. Zvlášť pokud jde o členy, kteří netuší, že jeden z našich poskytovaných benefitů je právě pomoc s administrací
veřejných zakázek. Z toho je zcela zřejmé, že
nás vnímají jako pomoc a podporu, a že se na
nás mohou v případě potřeby a nouze obrátit.
Osobně jsem vděčná za to, jakým způsobem
funguje v kraji spolupráce a komunikace se zástupci našich členských obcí. Nedávno mi jeden místostarosta z nové členské obce řekl, že
je překvapený, jak přátelská atmosféra mezi

starosty v našem kraji panuje a že to je právě ten
důvod, proč má chuť účastnit se našich seminářů, krajských shromáždění, školení a dalších podobných příležitostí k setkávání se s kolegy.
Existuje, kromě celostátních témat, „problém“
specifický pro váš kraj, se kterým bojujete?
Vloni na podzim jsme se začali intenzivněji zabývat stavem krajských komunikací a otázkou
výstavby D35. Jsme si vědomi, že především
výstavba komunikace D35 je velký problém.
Často se o něm bavíme s krajskými organizacemi, jež se zabývají správou silnic a dálnic
a dotčenými obcemi. Rádi bychom už v únoru
začali pracovat na sepsání memoranda o spolupráci s těmito organizacemi a nabídli pomocnou ruku jak obcím, tak příslušným organizacím při řešení. Chtěli bychom sloužit jako
prostředník pro propojení a předávání informací mezi obcemi, Správou a údržbou silnic
a Ředitelstvím silnic a dálnic.
Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?
Starostky a starostové z Pardubického kraje se
mohou opět těšit na akci Spojujeme Venkov
v Českých Heřmanicích, která se pravidelně
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koná v rozmezí května až poloviny června. Jedná se o setkání starostů s hejtmanem, poslanci
a senátory Pardubického kraje. Tato událost
je jedinečnou příležitostí k prodiskutování aktuálních problémů obcí přímo mezi starosty
a zástupci kraje. Vedle této výjimečné události
se mohou naši členové účastnit tradičních
krajských shromáždění zaměřených na aktuální témata a na vzdělávání zástupců a zastupitelů obcí I. typu, které se uskuteční již v první
třetině tohoto roku.
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Nová rubrika Co se děje u nás v kraji informuje o aktivitách, projektech a akcích v jednotlivých krajích. Nahradí jednotlivé
krajské zpravodaje SMS ČR, které už nebudou vycházet. Nyní najdete vše podstatné na jednom místě. Uvítáme zde i vaše
dotazy či náměty. Nezapomeňte se obracet také na své krajské manažery. Kontakty na ně naleznete na www.smscr.cz.

Pardubický kraj
Krajský seminář SMS ČR v Sezemicích
se zaměří na zákon č. 106
Zejména zákonu o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) se budou věnovat
účastníci krajského shromáždění v Pardubickém kraji. Koná se v rámci krajského semináře
v pondělí 18. února od 13 hodin v Sezemicích na
Pardubicku. Přítomní se také dozví, jak v souladu s uvedeným zákonem postupovat při vyřizování došlých žádostí. V rámci semináře se
uskuteční i volby a zazní novinky o evropské
strategii Chytrý venkov. Pro více informací kontaktujte krajskou manažerku Kristýnu Vodrážkovou na e-mailu vodrazkova@smscr.cz.
Školení pro starosty v režii
Pardubického kraje pokračují i letos
V Pardubickém kraji pokračují i letos školení
pro starosty. Kraj na jejich vzdělávání vyčlenil
z rozpočtu půl milionu korun. „Připravujeme
každý rok tři až čtyři témata, každé představíme na čtyřech místech v kraji, aby si starostové
mohli vybrat pro sebe vhodný termín a místo,“
přiblížila iniciátorka a radní Hana Štěpánová.
Podle ní si starostové projekt chválí, neboť jim
pomáhá aktualizovat právní znalosti, jež se týkají měst a obcí. „Sama jsem přišla z prostředí
starostů. Často jsem se setkávala s kolegyněmi
a kolegy a viděla, že někteří, zejména z malých
obcí, na školení nejezdí,“ řekla s tím, že tomu
tak bylo zejména z úsporných důvodů. „Uvědomovala jsem si, že i oni potřebují informace,
aby u nich vše probíhalo hladce a správně
s ohledem na legislativu samosprávy,“ přiblížila záměr, který kraj začal podporovat před dvěma lety. Více informací zde.

Středočeský kraj
Seminář informoval
o krajských dotačních programech
Starostové ve Středočeském kraji měli možnost
navštívit v pondělí 14. ledna seminář o poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v letošním roce. Dozvěděli se o podmínkách pro
poskytování dotací z fondu kultury a obnovy
památek, humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“,
z fondu životního prostředí a zemědělství a fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Příjem žádostí začal 14. ledna. Bližší informace
jsou k dispozici zde.
Na financování škol se zaměří
krajský seminář ve Středočeském kraji
Na financování regionálního školství, požární
ochranu a elektronizaci veřejné samosprávy se

zaměří seminář SMS ČR, který se ve Středočeském kraji uskuteční v prvním pololetí roku 2019.
Termín konání a místo se zájemci včas dozví.

Jihočeský kraj
Starostové diskutovali o kůrovci na Šumavě
Současná kůrovcová kalamita a informace o přípravě zonace Národního parku Šumava byly
předmětem jednání pracovní skupiny Lipensko
– Šumava, která se sešla v pondělí 14. ledna na
Krajském úřadě v Českých Budějovicích. O tématu diskutovali šumavští starostové a vedení
Jihočeského kraje. Ředitel parku Pavel Hubený
seznámil přítomné s dlouhodobými cíli ochrany i připravovanými zónami a budoucí podobou
parku. Na řadě je nyní projednávání návrhu zonace na úrovni obcí a následně Ministerstva životního prostředí.
S jihočeskou hejtmankou o suchu i chřipce
Informace o suchu, statistice lidí, kteří se nechali očkovat proti chřipce, rozšíření stanovišť
zdravotnické záchranné služby či přípravě na
letošní cvičení simulující radiační havárii v jaderné elektrárně Temelín zazněly na pravidelném jednání Bezpečnostní rady Jihočeského
kraje v úterý 18. prosince. Rada se schází pravidelně a předsedá jí hejtmanka Ivana Stráská.

Jihomoravský kraj
Obcím na Hodonínsku
opět hrozí těžba štěrkopísku
Hrozba těžby štěrkopísku, která by měla pravděpodobně významný dopad na zdroj pitné
vody pro okres Hodonín, je už zase realitou.
Námitky vodařů a obcí, jež sepsaly i petici, brněnský obvodní báňský úřad zamítl a 9. ledna
vydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Pokud se proti němu nikdo neodvolá,
firma České štěrkopísky může podat žádost
o samotnou těžbu. Problémem se už od loňského jara intenzivně zabývá i SMS ČR.
Proti úmyslu těžit v oblasti štěrkopísek bojují okolní obce. Bojí se znečištění blízkého
zdroje pitné vody, pátého největšího v republice. Zdroj se nachází jen 500 metrů od oblasti
případného dolování. Jeho ohrožení by znamenalo problémy pro více jak 140 tisíc obyvatel. Do jaké výše by se pak vyšplhaly případné
výdaje na hledání nového zdroje, dočasné zásobování cisternami apod. však nikdo neřeší.
Soukromé zájmy tak jednoznačně znevýhodňují zájmy veřejné. Štěrkopísek není vyhrazený nerost, navíc v okolí daného místa se již ve
velké míře těží. A co se týká budoucího příjmu
do státního rozpočtu – ten je mnohonásobně
vyšší při čerpání podzemních vod obcemi než
při případném povolení těžby.

Proti těžbě se staví SMS ČR
Krajské předsednictvo SMS ČR v Jihomoravském kraji a nakonec i celé SMS ČR prostřednictvím svého předsedy Stanislava Polčáka podpořilo iniciativu obcí i místních obyvatel bojovat
proti možnému povolení těžby. SMS ČR požaduje, aby stát vzal v úvahu a respektoval usnesení 57 dotčených obcí, jejichž zastupitelstva jednoznačně těžbu odmítla. Je nutné převést prohlášení o ohrožení vody a zásob vody do praxe
a nepovolovat těžbu v místě jednoho z největších zdrojů pitné vody na jižní Moravě, které v některých místech už vykazuje znaky polopouště.
Petici občanů podpořili i senátoři
Petici dotčených obcí projednal a podpořil i Senát a ve svém usnesení ze srpna 2018 požadoval veřejnou oponenturu všech studií a analýz,
které byly dosud v celém procesu provedeny.
K tomu ovšem zatím nedošlo. Asi i proto, že
usnesení Senátu k petici není právně závazné.
Dotčené obce už chystají odvolání
Příslovečné světlo na konci tunelu se objevilo
v září 2018, kdy investor požádal o přerušení řízení o stanovení dobývacího prostoru a o pár
dnů později ministr zemědělství Miroslav Toman striktně těžbu odmítl. Řízení se ale znovu
obnovilo Termín započetí dobývání je stanoven na dobu tří let od nabytí právní moci rozhodnutí. Proti němu se lze odvolat a dotčené
obce již takové odvolání připravují.
Otázkou je, proč musel problém dospět až
do této fáze. Je absurdní, že v době, kdy zprávy
o suchu a možnému nedostatku vody plní přední strany celostátních deníků, ústřední orgány
nevidí žádný problém. SMS ČR Jihomoravského
kraje bude i nadále podporovat všechny kroky
obcí a dotčených obyvatel, které se budou snažit těžbě zabránit.
Zdroj pitné vody zvaný Bzenec-komplex je
na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska a části Kroměřížska. Okolní obce se chtějí
v krajní nouzi bránit i soudně.

Královéhradecký kraj
V Hradci Králové se chystá konference
o internetu
Významné evropské setkání věnované internetu ve státní správě a samosprávě se uskuteční
1. a 2. dubna v Hradci Králové. Přípravy 22. ročníku oblíbeného mítinku zástupců veřejné
správy, dodavatelů technologií a zájemců o digitalizaci života či moderní formy komunikace
státu s občany jsou v plném proudu. Místem
konání bude Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové, pořadatelem je společnost Triada.
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Konference je určena poslancům, hejtmanům,
starostům a informatikům ústředních orgánů,
krajských úřadů, měst a obcí. Více informací je
zde: https://www.isss.cz.

Liberecký kraj
Liberecký kraj letos podpoří projekty
na ochranu životního prostředí
V průběhu února mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby žádat Liberecký kraj o dotace až do výše 150 tisíc
korun na projekty z oblastí ochrany přírody,
ekologické výchovy, dlouhodobé práce s mládeží a předcházení vzniku odpadů.
Dotace jsou rozděleny do tematických oblastí,
přičemž v oblasti ochrany přírody a krajiny se
jedná zejména o zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření
k ochraně přírody, činnost záchranných stanic
a útulků pro zvířata v nouzi i údržbu a obnovu
drobných památek v krajině. V oblasti ekologické výchovy a osvěty mohou získat podporu
zejména místní ekocentra, školy či informační
střediska. O dotaci lze žádat i na osvětovou
a publikační činnost či studentské práce s tematikou životního prostředí. Podporována bude i dlouhodobá práce s mládeží, jako je například činnost oddílů mladých ochránců přírody,
mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků. Kraj poskytne dotace až do 70 procent způsobilých výdajů projektu. Projekty musí být
dokončeny do 30. 9. 2020. Bližší informace
jsou již nyní k dispozici na dotačním webu kraje: www.dotace.kraj-lbc.cz.

Olomoucký kraj
Obce v Olomouckém kraji si chtějí
o odpadech rozhodnout samy!
Obcím v Olomouckém kraji vážně hrozí, že
jim budou ceny a způsob, jak nakládat s odpady, diktovat velká města. A občané z nejchudších periférií kraje pak mohou čekat, že
zaplatí za odpady paradoxně nejvíce peněz.
Proč? Kraj na svém zářijovém zasedání definitivně schválil založení akciové společnosti
na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů, který by vzal zapojeným obcím
samostatnost při rozhodování. Důvodová
zpráva hovoří jasně o zavázání se na několik
let jedné svozové firmě, namísto možnosti
každoročně vysoutěžit dodavatele služeb.
Původně obce vstupovaly do spolku Odpady Olomouckého kraje, kde měla každá rovný
hlas a členové věřili v solidární přístup mezi
obcemi a městy. Obce ve spolku měly společně
řešit s krajem budoucí odpadové hospodářství
ke spokojenosti všech. Jenomže se tak nestalo.
Při hlasování v zastupitelstvu vyslovily nesouhlas strany KDU ČSL a STAN, které mají ve
svých řadách nejvíce starostů.
Olomoucké krajské SMS ČR se problémem
už dva roky zabývá a boj nevzdává. Sdružení
zde iniciovalo opakovaně setkání se zástupci
dobrovolných svazků obcí. Naposledy se sešli

v Sobáčově, kde se shodli, že není vhodné podnikat na úrovni kraje zásadní rozhodnutí před
účinností nového zákona regulujícího problematiku odpadového hospodářství v zemi. Odpadovou problematikou se budou zabývat na
krajském shromáždění Sdružení místních samospráv Olomouckého kraje, které se uskuteční ve středu 30. ledna v Olomouci.

Plzeňský kraj
V Plzeňském kraji bojují za dotace
na zachování malých prodejen
Znovuotevření dotačního titulu „Zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje“
bylo hlavním tématem setkání zástupců krajského předsednictva SMS ČR s náměstkem Ivo
Grünerem. Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek
13. 12. Zatímco v roce 2018 mohly z titulu čerpat pouze obce do 500 obyvatel, krajské předsednictvo usiluje o zvýšení horní hranice, aby
byla dotace dosažitelná i pro obce nad 500
obyvatel. Dalším tématem bylo rušení poboček Českých pošt a agresivní chování jejich zástupců při nátlaku na zřízení pošty Partner.
Předseda krajského sdružení Michal Černý otevřel otázku vypracování metodiky a pravidelné
školení pracovníků obecních úřadů v kraji. Přítomní se také domluvili na setkání, na němž se
představí program AGIS. Náměstek Ivo Grüner
přislíbil aktivitám SMS ČR v Plzeňském kraji finanční podporu i v roce 2019.
Plzeňský kraj dá malým obcím
111 milionů na opravy a rekonstrukce
Na opravy, rekonstrukce nebo pořízení hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí mohou žádat starostové v novém dotačním programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019. Kraj na
něj vyčlenil z rozpočtu 111 milionů korun.
Největší část finančních prostředků je určena pro dotační titul Projekty obcí. O peníze
mohou požádat obce do 2000 obyvatel. Ostatní mohou žádat jedině pro svou místní část do
500 obyvatel.
Dotace je určena například na opravy místních komunikací, výstavbu chodníků, opravy
obecních budov, dětského hřiště, rekonstrukci
veřejného osvětlení, revitalizaci návsi, rekonstrukci autobusové zastávky, vyčištění rybníka,
opravu vodovodu atd.
Dotaci ve výši 100 až 500 tisíc korun mohou
získat obce do 2000 obyvatel, od 100 do 300 tisíc obce nad 2000 obyvatel. Pokud celkové náklady akce přesáhnou 2,5 milionu korun, může
být výše dotace až dva miliony. Rozhodující ale
v tomto případě bude důležitost a naléhavost
akce s tím, že přednost dostanou malé obce.
zdroj
Na obnovu kulturních památek
Plzeňský kraj nešetří
Ze tří vyhlášených dotačních titulů v oblasti
památkové péče poputuje v roce 2019 nejvíce
peněz na program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje, který hejt-
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manství podpoří celkem 22 miliony korun.
Podle náměstka hejtmana pro oblast kultury
a památkové péče Vladislava Vilímce, jde ve
srovnání s ostatními kraji o obrovskou částku,
kterou kraj rok od roku navyšuje. Čtyři a půl
milionu korun půjde dále na památkové rezervace, zóny a stavby drobné architektury.
Na péči o pomníky, válečné hroby a pietní
místa zůstává výše dotace stejná jako minulý
rok. „Mění se pouze maximální podpora Plzeňského kraje z uznatelných nákladů akce, která
činí 70 procent,“ dodal Vilímec. zdroj
Kinonekino z Plané se uchází o prestižní cenu
architektů
O další cenu za architektonické řešení se uchází
přestavěné bývalé kino v Plané. Dostalo se do
úzkého výběru staveb usilujících o jednu z nejprestižnějších evropských architektonických
cen. „Naše Kinonekino je ve velmi úzkém výběru 383 evropských projektů nominovaných na
evropskou cenu za architekturu European Union Prize for Contemporary Architecture,“ informuje aktuální číslo plánského městského zpravodaje. Rekonstrukce bývalého kina, které zahájilo provoz v padesátých letech, skončila
předloni a obyvatelé města získali objekt využitelný pro různé kulturní a společenské aktivity. Variabilní sál nabízí možnosti klasického filmového promítání, ale jelikož jde jeho podlaha upravit, může posloužit i jako taneční sál, či
prostor pro koncerty. Kinonekino získalo již například cenu Ministerstva pro místní rozvoj za
prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím
architektonických soutěží.
fotogalerie

Ústecký kraj
Autobusovou krizi na Vejprtsku,
Podbořansku a Lounsku
Ústecký kraj nepřipustil
Ústeckému kraji se podařilo odvrátit krizi,
která hrozila ve veřejné autobusové dopravě od 7. ledna na Vejprtsku, Podbořansku
a Lounsku.
Po oznámení dopravce TD BUS a.s. o odstoupení od smluv na zajištění autobusové dopravy v těchto oblastech měl Ústecký kraj jen
tři dny na to, aby vyjednal nouzové zajištění
dopravní obslužnosti a minimalizoval dopad
na občany. Kraji se to díky spolupráci s několika dopravci povedlo a už 7. ledna jezdily všechny spoje na Vejprtsku, Podbořansku i Lounsku
podle platných jízdních řádů.
„Velké poděkování patří dopravcům za jejich vstřícnost. Společně se nám podařilo zajistit už od pondělí dopravu v plném rozsahu. Věřím, že situaci se podaří v brzké době zcela stabilizovat,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek.
Dopravce TD Bus nezvládal zajistit autobusové spoje už loni v říjnu a listopadu. Ústecký
kraj mu proto v prosinci za vynechané spoje
uložil pokutu. Šlo přitom už o druhou sankci.
Společnost argumentovala nedostatkem řidičů a chtěla po kraji snížení objemu výkonu. Ten
ale odmítl a začal se rýsovat konec spolupráce.
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Krátké zprávy
Rekodifikace stavebního práva
v roce 2019?
SMS ČR chce podrobnou analýzu!
Diskuse plánované změny stavebního práva,
do které se Sdružení místních samospráv České
republiky aktivně zapojí, bude aktuálním tématem letošního roku. Úpravy se mají týkat institucí, územního plánování, povolovacího řízení, ale i soudních přezkumů. V návrhu zejména chybí analytická část, jež by uvažované
změny odůvodnila. Nepřijatelná je především
centralizace stavebních úřadů na obce s rozšířenou působností, která by kromě zhoršení jejich dostupnosti na většině území vedla k vysokým realizačním nákladům a organizačním
problémům. Taktéž se uvažuje o zrušení závazného charakteru stanovisek dotčených orgánů.
Sdružení místních samospráv České republiky
s návrhem nesouhlasí. Bude usilovat o podrobné zpracování analytické části a úpravu stavebního práva při zachování stávající struktury stavebních úřadů.

Vzdělávací projekt SMS ČR
pro nové starosty se rozjíždí
do všech krajů
Vzdělávací projekt SMS ČR pro představitele
samospráv „Správa obce od A do Z“ pokračoval v lednu v Libereckém, Středočeské, Ji-

homoravském, Jihočeském, Zlínském a Ústeckém kraji. Nově zvolené starosty, zastupitele a pracovníky obecních úřadů seznamuje
s veškerou agendou související se správou
obce. Kromě prezenčního vzdělávání a e-learningu zahrnuje projekt také webináře, právní
a metodickou poradnu, stáže v obcích s příklady dobré praxe a knihovnu elektronických
aplikací. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je účast na programu pro zastupitele
a zaměstnance obcí bezplatná. Program potrvá do roku 2021. Nyní se rozšiřuje do všech krajů ČR tak, aby účastníci nemuseli za prezenčním vzděláním cestovat daleko. Zápis do programu je možný na www.portalzastupitele.cz,
kde zájemci naleznou kompletní přehled modulů, představení lektorů a organizační informace.

O systému AGIS
a střetu zájmů na krajském
shromáždění SMS ČR
Unikátní analytický geoinformační systém
AGIS, na němž pracuje Sdružení místních samospráv ČR, představili jeho tvůrci na krajském shromáždění SMS ČR v Praze. Projekt
vzniká na základě mapování veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které sdružení provádí s podporou dalších rezortů a institucí. Druhá etapa terénního šetření v obcích
od 251 do 3000 obyvatel skončila v listopadu,
data se zpracují do února 2019. Poté budou
k dispozici výsledky mapovaní z více než
5800 obcí z celkového počtu 6258 obcí České
republiky.

Výzva má pomoci sociálně
vyloučeným
Bydlení především. Tak se jmenuje výzva ze
začátku prosince, kterou vyhlásilo Kontaktní
centrum projektu Podpora sociálního bydlení MPSV. Jejím cílem je zvýšit uplatnitelnost
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce. Příjem žádostí o finanční podporu na
projekty obcí začal 4. 1. 2019.
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz?fbclid=IwAR2FQGZej3Rhz5sLCcs0J-xp2Z2W2DYsgoi_0rbgwcUFsDn6X52ddndH1HA

Jak se bude bydlet
v sociálních bytech?
Aktualizovaná koncepce MPSV o sociálním bydlení se chystá ke schválení. A zákon o sociálním bydlení nahradí program výstavba, který
zahrnuje pouze sociální bydlení a jeho financování nikoliv poskytnutí sociálních služeb.
V budoucnu se více zaměří na to, aby podporu

sociálního bydlení zajišťoval sociální pracovník. I o tom byla řeč na jednání, které se uskutečnilo na půdě MPSV v pátek 7. 12. SMS ČR
na něm zastupovala Simona Úlehlová. Shrnula, že z kulatého stolu, který se konal v září,
vzešlo celkem 15 podnětů, jež tvoří základ nové aktualizace koncepce. V roce 2019 se uskuteční dalších 14 workshopů po celé ČR. Obce
se mohou zapojit a požádat o návštěvu zástupců MPSV a vytvoření workshopu přímo
pro ně. Pravidla pro přidělování obecních bytů
představil Miroslav Veselý z Ministerstva vnitra. Mimo jiné uvedl, že pozor by si obce při stanovení pravidel měly dát na licitaci nájmu
a všechny žádosti by měly být posouzeny individuálně. „Praxe starostů ukazuje, že bytový
fond funguje jako stabilizační prvek, který
udržuje mladé lidi v dané obci,“ řekl. Na jednání se hovořilo také o možnostech financování
bytů z výzev MPSV, které se primárně zaměřují na přímou podporu osob.

Mládežnické organizace
dostanou méně peněz od státu
Přestože zájem o činnost mládežnických organizací mezi dětmi i rodiči v posledních letech
stále roste, v roce 2019 nejspíš dostanou od
státu méně peněz než v roce 2018. Sněmovnou
schválené základní parametry rozpočtu počítají se snížením ze zhruba 280,3 milionu korun
pro mládež na 181,5 milionu, i když ministerstvo školství původně slibovalo naopak růst asi
o 163 milionů korun. „Přes všechnu snahu,
která zahrnovala jednání s ministrem i členy
rozpočtového výboru, se nakonec nepodařilo
s rozpočtem pro mládež vůbec pohnout. Prohráli jsme,“ řekl Petr Halada, který na jednání komory mládeže MŠMT zastupuje SMS ČR.
Jednání se uskutečnilo v úterý 18. 12. Petr Halada rovněž zdůraznil, že rozpočet mládeže již 10 let stagnuje a nikdo jej neřeší. „Vadí mi také, že náměstek na jednání nepřišel
a omluvil se z důvodu důležitějšího jednání,“
uvedl.

Od ústavní péče ke komunitě
chybí už jen krůček
Do konce března 2019 bude na stole koncepce akčního plánu přechodu od ústavní péče
k podpoře v komunitě s pomocí terénních,
ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu pro období 2019–2021
bez mezirezortního připomínkování. I to zaznělo na 2. zasedání Mezirezortní skupiny pro
deinstitucionalizaci sociálních služeb, které se
konalo v úterý 18. 12. SMS ČR na něm zastupovala Simona Úlehlová. Na jednání byly představeny připomínku k návrhu akčního plánu ze
strany Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), z.s.,
asociace poskytovatelů, národní ligy a ministerstev zainteresovaných resortů.
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OPZ
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
TERMÍN ŽÁDOSTÍ
IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol
infrastruktura pro žáky se zdravotním
https://bit.ly/2C2msmK
do 27. 10. 2019
hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému
postižením nebo pro školské
způsobu života
poradenské zařízení
OPZ – Ověřování nových řešení využitelných
vývoj nových řešení přetrvávajících nebo
http://bit.ly/2s3LBu8
do 29. 3. 2019
ve veřejné sféře
hrozících sociálních problémů
OPZ – Nová řešení pro tíživé sociální problémy
analýza, testování nových služeb, rozšíření
https://bit.ly/2SYFosQ
do 30. 9. 2019
služby, evaluační aktivity
OPZ – Podpora programu Housing First
eliminace bezdomovectví, respektive stavu https://bit.ly/2QK1mS8
do 31. 5. 2019
(Bydlení především)
bytové nouze a získání standardního bydlení
OPZ – Podpora inovativních služeb pro ohrožené
podpora procesů při zavádění nových
https://bit.ly/2rrrC5s
do 15. 3. 2019
děti a rodiny
a inovativních služeb, postupů a metod práce
(podpora pracovníků)
OPZ – Podpora péče o nejmenší děti
snížit rozdíly v postavení žen a mužů
https://bit.ly/2APjMYi
do 14. 3. 2019
v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
na trhu práce
DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
OP Životní prostředí
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
TERMÍN ŽÁDOSTÍ
OPŽP – 52. výzva – Posílit přirozené funkce
vytváření, regenerace či posílení funkčnosti https://bit.ly/2pgba83
do 2. 1. 2020
krajiny
krajinných prvků a struktur
OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
podpora výstavby nových veřejných budov
http://bit.ly/2oGDZYp
do 31. 10. 2019
energetického standardu nových veřejných
v pasivním energetickém standardu
budov
https://bit.ly/2CUglTC
do 28. 2. 2019
OPŽP – 104. výzva – Zvýšit podíl materiálového
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
a energetického využití odpadů
zařízení na energetické využití odpadů
a související infrastruktury, zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady
OPŽP – 114. výzva – Zvýšit podíl materiálového
zařízení pro materiálové využití ostatních
https://bit.ly/2xe4P05
do 2. 12. 2019
a energetického využití odpadů
odpadů
OPŽP – 115. výzva – Zlepšit kvalitu prostředí
pořízení či aktualizace studie systému sídelní https://bit.ly/2MuLg8G
do 2. 1. 2020
v sídlech
zeleně, realizace funkčně propojených ploch
a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně
DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
SFŽP, MZe, SFDI
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
SFŽP – Podpora pořizování územních studií
zpracování územních studií krajiny
https://bit.ly/2JL5J8c
krajiny
SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů
likvidace nepotřebných hydrogeologických
https://bit.ly/2pdGi7b
vrtů, které představují riziko ohrožení
životního prostředí
SFŽP – Průzkum, posílení a budování zdrojů
zdroje vody, průzkumné vrty
https://bit.ly/2Gt7xRn
pitné vody
SFŽP – Emise ze stacionárních zdrojů
technologie vedoucí ke snížení emisí,
https://bit.ly/2zLCZcG
technologie a změny technologických
postupů snižující emise pachových látek
SFŽP – Vozidla na alternativní pohony
nákup nových vozidel či pronájem vozidel na https://bit.ly/2F2WIsK
alternativní pohony (CNG, PHEV, FHEV,
elektromobil)
MZe – Údržba a obnova kulturních
kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží https://bit.ly/2VXdKxP
a venkovských prvků v krajině
muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy
a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi
MZE – Prevence před povodněmi IV
129 364 „Podpora protipovodňových opatření https://bit.ly/2FGYSxJ
s retencí“,
129 365 „Podpora protipovodňových opatření
podél vodních toků“
SFDI – Křížení komunikací
financování výstavby, modernizace a oprav https://bit.ly/2zM1N4D
místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací v místech křížení
s nadřazenou dopravní infrastrukturou
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2019

TERMÍN ŽÁDOSTÍ
do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace
do 20. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace
do 18.12.2020
do 28. 2. 2019

do 30.9.2019

do 22. 2. 2019
(nebo do 50 mil. Kč)
průběžně

do 12. 3. 2019
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
TERMÍN ŽÁDOSTÍ
Podpora revitalizace území – Regenerace
regenerovace území, na němž se nachází
https://bit.ly/2Pp7fPy
do 31. 5. 2019
brownfieldů pro nepodnikatelské využití
objekty či plochy nevyužívané a zanedbané
Podpora revitalizace území – Demolice budov
podpora demolic budov v obcích s rizikem
https://bit.ly/2El6y9h
do 28. 2. 2019
v sociálně vyloučených lokalitách
vzniku sociálně vyloučené lokality
podpora investičních a neinvestičních záměrů
https://bit.ly/2Qgs05s
do 28. 2. 2019
Podpora pro odstraňování bariér v budovách
při odstraňování bariér
– Odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů
Obnova obecního a krajského majetku po
rekonstrukce nebo oprava obecního a krajského https://bit.ly/2zIzlQY
do 28. 2. 2019
živelních pohromách v roce 2018
majetku postiženého živelnou nebo jinou
pohromou
Podpora bydlení – Bytové domy bez bariér
zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér https://bit.ly/2AqG1DP
do 5. 2. 2019
při vstupu do domu a do výtahu, výstavba výtahů
Program Podpora bydlení – Technická
rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro https://bit.ly/2RIa9RM
do 5. 2. 2019
infrastruktura
následnou výstavbu bytových domů nebo
rodinných domů
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající https://bit.ly/2Swq8lG
do 15. 2. 2019
cestovního ruchu
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

PROGRAM
PORV – Podpora dostupnosti služeb

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR – OBCE DO 1 000 OBYVATEL
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
příprava prostor pro provozování služeb
https://bit.ly/2G2inTq
základní lékařské péče a obchodní obslužnosti

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR – OBCE DO 3 000 OBYVATEL
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
PORV – Podpora obnovy místních komunikací konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, https://bit.ly/2G2inTq
přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy
PORV – Podpora obnovy sportovní infrastrukobnova školních hřišť, obnova školních
https://bit.ly/2G2inTq
tury
tělocvičen
PORV – Podpora obnovy staveb a zařízení
obnova propustků, mostů a lávek, parkovacích
https://bit.ly/2G2inTq
dopravní infrastruktury
a odstavných ploch, zastávek linkové osobní
dopravy a hromadné veřejné dopravy
PORV – Rekonstrukce a přestavba veřejných
kulturní domy, obecní domy, multifunkční
https://bit.ly/2G2inTq
budov
domy, školní budovy
PORV – Obnova drobných sakrálních staveb kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, https://bit.ly/2G2inTq
a hřbitovů
prostory hřbitovů, hřbitovní zdi
PORV – Podpora budování a obnovy míst
obnova nebo vybudování veřejných hřišť
https://bit.ly/2G2inTq
aktivního a pasivního odpočinku
a sportovišť, obnova obecních koupališť
PORV – Podpora venkovské pospolitosti
prezentace úspěšných projektů zaměřených na https://bit.ly/2G2inTq
a spolupráce na rozvoji obcí
obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností,
vzdělávání

TERMÍN ŽÁDOSTÍ
do 28.2.2019

TERMÍN ŽÁDOSTÍ
do 28.2.2019
do 28.2.2019
do 28.2.2019

do 28.2.2019
do 28.2.2019
do 28.2.2019
do 28.2.2019

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR – OBCE S 3 001 – 10 000 OBYVATEL
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
TERMÍN ŽÁDOSTÍ
PORV – Podpora obnovy místních komunikací konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, https://bit.ly/2BWUA2Q
do 28.2.2019
přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy
PORV – Podpora obnovy sportovní infrastrukobnova školních hřišť, obnova školních
https://bit.ly/2BWUA2Q
do 28.2.2019
tury
tělocvičen
DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR – OBCE NAD 10 000 OBYVATEL
PROGRAM
KLÍČOVÉ AKTIVITY
ODKAZ
PORV – Podpora obnovy místních komunikací konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, https://bit.ly/2BXs8xY
přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy

TERMÍN ŽÁDOSTÍ
do 28.2.2019
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