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Vážení a milí přátelé samospráv,
jaksi jsme si již zvykli na plačlivé zprávy o rušení pošt, prodejen, ordinací a dalších veřejných služeb na venkově.
V této souvislosti často s povděkem kvitujeme roli ministerstev, která se svými omezenými možnostmi snaží tyto služby
podporovat. O to horší je skutečnost, že aktuálně je jedna z veřejných služeb ohrožena na venkově právě aktivitami
ministerstva. Jedná se o matriky, kterých by podle nejčernějších scénářů mohlo z obcí zmizet až 450. Je mi velkou ctí, když
mohu prohlásit, že SMS ČR jako jediná organizace vůbec, na všech jednáních v uvedené záležitosti vždy hlasovala proti, příp.
se náš zástupce zdržel. Věřím, že se nám nakonec podaří naše matriky uhájit i v těch nejodlehlejších regionech. Je však velmi
smutné, že o budoucnosti veřejné správy se až v takové míře rozhoduje od zeleného stolu, bez znalosti reálné situace
obyvatel venkova.
Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

SMS ČR probíralo na MPSV veřejně prospěšné práce
3
DUB Praha
Veřejně prospěšné práce byly tématem jednání na MPSV, jehož se účastnili předseda SMS ČR Stanislav Polčák, Karel
Ferschmann a Radek Brázda. Na jejich podněty reagovaly generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková
a náměstkyně MPSV Marie Bílková. K financování VPP se představitelé SMS dozvěděli, že do září 2018 bude hrazeno
z evropských dotací a následně z národních zdrojů. Zaměstnávání osob na VPP bude možné na dobu jednoho roku
a finančních prostředků je dostatek. Na základě podnětů starostů se otevřela i problematika opětovného zaměstnávání osob
v programu VPP a exekuce na plat u zaměstnanců VPP, což administrativně zatěžuje obce jako zaměstnavatele
a zaměstnance zase nemotivuje pracovat. Podle náměstkyně Bílkové se problém exekucí řeší v legislativních návrzích
ministerstva spravedlnosti. Předseda SMS Polčák představil v závěru projekt, který by mohl být prospěšný i MPSV kvůli
zjišťování informací spadajících do daného rezortu.

3
Starostové Pardubického kraje plánovali konferenci Spojujeme venkov
DUB České Heřmanice
GDPR, Zákon o střetu zájmů, projekty, mapování infrastruktury, jarní konference, podpora prodejen, soutěž Vesnice roku,
nárůst členské základny – všechna tato témata probralo v úterý 3. dubna. v Českých Heřmanicích předsednictvo SMS ČR
Pardubického kraje. Hlavním bodem bylo plánování akce “Spojujeme venkov", která se uskuteční 4. června. Zde se budou
účastníci věnovat odpadovému hospodářství, zákonu č. 106 o svobodném přístupu k informacím, zákonu o střetu zájmů,
dopravě, zákonům ovlivňujícím RUD či rozpočtové odpovědnosti obcí. Další jednání předsednictva proběhne v rámci
výjezdního semináře k příkladu dobré praxe v termínu 9. – 11. května.

SMS ČR se sešlo s předsedou PSP ČR Radkem Vondráčkem
3
DUB Praha
Zástupci Sdružení místních samospráv ČR se sešli s předsedou Poslanecké sněmovny PČR Radkem Vondráčkem (ANO), aby
mu vysvětlili důvody, kvůli nimž 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.
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1582-sms-cr-se-seslo-s-predsedou-psp-cr-radkem-vondrackem
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Stavební a zemědělské zákony je třeba stále sledovat
4
DUB Antibyrokratická komise
Sledovat veškeré stavební a zemědělské zákony a pro kvalitu života venkova být stále ve střehu – to jsou dva z cílů, které
vyplynuly Petru Žůrkovi z SMS ČR ze 100. jednání Antibyrokratické komise při ministerstvu zemědělství. Komise je dle jeho
sdělení inspirací i pro ministerstvo průmyslu a obchodu, které je připraveno na spolupráci se SMS ČR. Jednání přináší stále
řadu důležitých témat, jakými jsou například ochranná pásma vodních zdrojů, řeší se také problém bezdlužnosti v souvislosti
s rozdílnými harmonogramy a téma povinnosti zemědělce informovat včelaře o postřiku. Zajímavý je podle Žůrka podnět
porážky skotu na pastvině střelnou zbraní.

O GDPR diskutovali starostové ve Zlínském kraji
5
DUB Slušovice
O GDPR se vášnivě diskutovalo na krajském semináři SMS ČR v nové členské obci Zlínského kraje - Slušovicích. Po výkladu
lektora Oldřicha Kužílka bylo všem jasné, že s pomocí svých pověřenců budou do 25. května na účinnost nařízení připraveni.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/pcb.2059964974117959/2059964087451381/?type=3&theater

Kam s tím sklem? Zvýšení skládkovacího poplatku povede k lepšímu třídění
5
DUB ministerstvo průmyslu a obchodu
Diskuzní kulatý stůl „Možnosti a překážky zavedení dobrovolného systému zpětného odběru plochého skla v České
republice“ se konal ve čtvrtek 5. dubna. na půdě ministerstva průmyslu a obchodu. SMS ČR zde zastupoval Pavel Pacovský.
Účastníci vyslechli prezentaci o sběru a recyklaci plochého skla v Holandsku, kde se až 75 % střepů dostává do obalového
skla. Představila se rovněž Asociace sklářského a keramického průmyslu, která vyrábí část skla na export. Asociace má zájem
o recyklaci, je však nutné vybudovat celou síť až po recyklační firmy. Zástupce České komory lehkých obvodových plášťů
uvedl, že se zabývají sběrem plastových oken a jejich recyklací na sklo a plastový rám. I oni apelují na větší podporu
recyklovaných výrobků při veřejných zakázkách.

5
S ministryní Dostálovou o návrhu záměru zákona o podpoře sociálního bydlení
DUB ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh věcného záměru zákona o podpoře sociálního bydlení představila ve čtvrtek 5. dubna na ministerstvu pro místní
rozvoj ministryně Klára Dostálová. Jednání se účastnil předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Byl nastíněn návrh zákona a jeho
cíle, kterými jsou stanovení minimálních standardů technických a provozních podmínek sociálního bydlení, dále pak
poskytnutí státní finanční podpory na pořízení sociálního bydlení. Příjemcem státní podpory budou obce s prokázaným
tržním selháním v oblasti bydlení. Na jednání byly promítnuty geografické mapy, které zobrazují souhrnný indikátor rizika
tržního selhání v oblasti bydlení, riziko nedostatečné velikosti bydlení, riziko vyššího zastoupení bytů snížené kvality. Na
závěr se dospělo k názoru, že i nadále zůstává k diskuzi forma předpisu o sociálním bydlení, tj. zda by předpis měl být ve
formě zákona nebo vyhlášky. Dále pak navržení znění nájemní smlouvy, která by měla obsahovat ustanovení o hygienických
podmínkách a možnost kontroly bytu ze strany sociálních pracovníků. SMS ČR i nadále odmítá, aby povinnost zřizovat
sociální byty platila pro nejmenší obce.

6
Petiční výbor se sešel s premiérem Babišem
DUB Praha
Petiční výbor složený z představitelů obcí a měst proti navrhované novele zákona o střetu zájmů se sešel v pátek 6. dubna
s premiérem Andrejem Babišem. Zástupci Sdružení místních samospráv ČR mu tlumočili své výhrady proti zpřísnění zákona
o střetu zájmů, které shrnuli v petici podané týden před schůzkou. „Předseda vlády podpoří, aby údaje z majetkových
přiznání veřejných funkcionářů byly přístupné pouze na žádost. Zároveň zůstává zachován rozsah neveřejných informací dle
návrhu schváleného nedávno na půdě Ústavně právního výboru,“ zaznělo z úst premiéra.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2060105360770587/?type=3
&theater
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Soutěž Vesnice roku pohledem loňského vítěze
6
DUB Heřmanov
Seminář se uskutečnil v obci Heřmanov na Vysočině. Podle informací místopředsedy SMS ČR Jana Sedláčka se konal ve
spolupráci s Krajem Vysočina pro zájemce o účast v letošním ročníku soutěže. „I díky této aktivitě se počet přihlášených obcí
v Kraji Vysočina oproti loňskému roku zdvojnásobil,“ uvedl.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě
9
DUB Zlatý erb
SMS ČR podpořilo soutěž Zlatý erb. Místopředseda SMS ČR Jan Sedláček předával společně s hejtmanem Běhounkem hlavní
cenu pro obce.

10 Seminář k GDPR i pro obce ve Středočeském kraji a Prahy
DUB
Porozumět GDPR pomáhali odborníci i zástupcům obcí Středočeského kraje a Prahy. V úterý 10. dubna se školili na semináři.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2066241290156994/?type=3&
theater

12 Vzdělávací politika ve strategii do roku 2020
DUB ministerstvo školství
Zveřejnění externího hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 bylo předmětem jednání ve čtvrtek
12. dubna. SMS ČR zde zastupoval Petr Halada. S naplňováním zmíněné strategie seznámili účastníky zástupci MŠMT.
Zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání, která má nevyjasněný přístup k péči o předškolní děti, je v gesci více
ministerstev a kde není vytvořena konsensuální společná koncepce – to je jen jeden z bodů, o kterém účastníci diskutovali.
Podle Petra Halady zatím stát pro naplnění strategie moc neudělal a stále se jen čeká na vývoj.

13 Odpady v kraji jsou stále hlavním tématem
DUB Olomouc
Odpadové hospodářství, aktuální informace k GDPR, další zasedání krajského zastupitelstva a možnost zapojení do
aktuálních výzev – všechny tyto body měli na programu zástupci krajského předsednictva Olomouckého kraje v pátek
13. dubna. Starostové diskutovali zejména o plánu kraje založit novou akciovou společnost na řešení odpadů a zapojení
malých obcí. Zdůraznili nutnost koncentrace obcí prostřednictvím stávajících funkčních mikroregionů jako rovnoprávného
partnera velkých měst. Systém by měl řešit celý odpadový cyklus, nikoliv jen jeho koncovku jak zdůrazňuje kraj resp. Spolek
odpady Olomouckého kraje.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2070686676379122/?type=3
&theater

13 Řetěz školení k GDPR je ve finále
DUB Zbyslavice
Zkratku GDPR už všechny členské obce dobře znají. Semináře na téma ochrana osobních údajů završili odborníci v pátek
13. dubna ve Zbyslavicích v Moravskoslezském kraji. Za dva měsíce proškolili tisícovku členů a ředitelů škol a školek.
Poděkování patří hlavnímu školiteli Oldřichu Kužílkovi za vytrvalost a erudici, se kterou ke školení přistoupil.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2070803803034076/?type=3
&theater
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13 Hejtman Vondrák spolupráci s obcemi vítá
DUB Moravskoslezský kraj
Věděli jste, že na Ostravsku se nachází 65 členských obcí? Právě jejich jménem a o jejich problémech hovořili předseda
krajského sdružení Josef Voral a tajemník SMS ČR Tomáš Chmela s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem.
Tlumočili mu problémy s dofinancováním sociálních služeb obcemi, vylíčili mu havarijní stav místních komunikací a mostů
v majetku obcí a vysvětlili, proč je třeba zachovat poštovní služby na venkově.

13 S novým ministrem o podpoře obcí i erozích půdy
DUB ministerstvo zemědělství
S novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem se v úterý 17. dubna poprvé setkali zástupci SMS ČR místopředseda Radim
Sršeň a tajemník Tomáš Chmela. Diskutovali o posílení PRV ve vztahu k drobným podnikatelům i obcím. Cílem sdružení je
přesvědčit ministerstvo o účinné protierozní legislativě, která stále velmi chybí.
www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2076910422423414/?type=3&theat
er

17 SMS ČR odmítá rušení matričních úřadů v menších obcích
DUB ministerstvo vnitra
O optimalizaci matriční soustavy hovořil v úterý 17. 4. s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou místopředseda SMS ČR
Jan Sedláček. SMS ČR zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva vnitra ČR zrušit matriční úřady v těch obcích, kde je
podle názoru ministerstva málo takzvaných prvozápisů za rok. Situace by se mohla dotknout téměř 450 menších obcí. Více
zde: https://www.smscr.cz/cz/tiskove-zpravy/1610-2018-05-14

18 Od ústavní péče k podpoře v komunitě – plán musí být hotový do prosince
DUB ministerstvo práce a sociálních věcí
Projednání úkolu a stanovení harmonogramu prací na zpracování Akčního plánu podpory přechodu ústavní péče k podpoře
v komunitě bylo hlavní náplní ustavujícího zasedání Mezirezortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb. Sešla se
ve středu 18. 4., SMS ČR v ní zastupuje Radek Brázda. Ten také uvedl, že pro zpracování akčního plánu bude vytvořena
expertní komise tvořená především pracovníky MPSV a dalších dotčených ministerstev. Plán musí být ve finální verzi po
připomínkovém řízení předložen v prosinci 2018 vládě.

18 Kulatý stůl k transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu
DUB Praha
Diskuze o záměru doplnit do zákona o zadávání veřejných zakázek novou povinnost zveřejňovat od určitého limitu i zakázky
malého rozsahu byla předmětem jednání u kulatého stolu, který uspořádala Rekonstrukce státu. Za SMS ČR se účastnil Jan
Sedláček, podle nějž sdružení navrhované změny odmítá.

20 Rada vlády pro veřejnou správu se zabývala také analýzou matrik
DUB Praha
Řízení kvality ve služebních úřadech, příprava příštího programového období, ale také analýza matričních úřadů byly jen
některé body v programu 26. zasedání Rady vlády pro veřejnou správu, jehož se za SMS ČR účastnil jeho místopředseda Jan
Sedláček. Představitelé otevřeli i další témata, jakými jsou GDPR, aktuální výzvy OPZ pro ÚSC, přítomní se dozvěděli
informace z usnesení vlády k financování exekucí obecných stavebních úřadů ve veřejném zájmu nebo o legislativních
návrzích týkajících se veřejné správy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Díky návrhu SMS ČR nakonec nebyl návrh
rušit matriky radou vzat na vědomí.
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20 S ministryní práce o veřejně prospěšných pracích
DUB Praha
Veřejně prospěšné práce a aktuálně projednávaná novela insolvenčního zákona byly předmětem jednání předsedy SMS ČR
Stanislava Polčáka s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou. Setkání se uskutečnilo v pátek 20. dubna.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2080647352049721/?type=3
&theater

20 Zmírnění zákona o střetu zájmů neprošlo o 9 hlasů
DUB Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna zamítla návrh na zmírnění pravidel střetu zájmů pro komunální politiky. Pro přijetí návrhu chybělo
pouhých devět hlasů. SMS ČR bude usilovat o změnu v Senátu. Majetek a závazky starostů tedy budou nadále veřejně
přístupné i anonymně přes internet.
Více zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1597-zmirneni-zakona-o-stretu-zajmu-neproslo-o-9-hlasu

20 S ministryní Klárou Dostálovou o dotačním období 2021+
DUB Praha
Jak zajistit aby zjednodušování operačních programů nezůstalo jen na papíře? V pátek 20. dubna o tom diskutovala
ministryně Klára Dostálová s místopředsedou SMS ČR Radimem Sršněm.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2083362705111519/?type=3
&theater

24 S ministrem Vojtěchem o dostupnosti primární lékařské péče na venkově
DUB zdravotnictví
SMS ČR vítá přístup ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k otázkám dostupnosti primární péče na venkově. „Jsme rádi, že
na této oblasti můžeme společně pracovat,“ prohlásil tajemník SMS ČR Tomáš Chmela po jednání 24. dubna.
https://www.facebook.com/adamvojtech2017/photos/a.121266275230422.1073741830.106891623334554/162469497776
766/?type=3&theater

25 Obchodní obslužnost venkova řešil zemědělský výbor
DUB Poslanecká sněmovna
Zejména obchodní obslužnost venkova zajímala zástupce SMS ČR, kteří se účastnili 9. schůze zemědělského výboru PSP ve středu
25. dubna. K tématu byli přizváni zástupci Asociace českého tradičního obchodu, ministerstva zemědělství, ministerstva
financí, Spolku pro obnovu venkova a Potravinářské komory. Přítomní se zabývali rovněž nekalými praktikami poškozujícími
český maloobchod a potravinářskou výrobu.

25 Spolupráce je živá i na severozápadě Čech
DUB Ústecký kraj
S hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem se ve středu 25. dubna setkal místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.
Diskuzi o formách podpory venkova hodnotil zástupce sdružení pozitivně.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2087133348067788/?type=3
&theater

25 Výbor projednával zákon o ochraně ovzduší
DUB životní prostředí
Výbor pro životní prostředí projednal ve středu 25. dubna dva vládní návrhy. První se týkal návrhu zákona, kterým se mění
zákon o ochraně ovzduší. Za SMS ČR se výboru účastnila Klára Doláková.
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25 Kam zacílí podpora na rekultivaci území po důlní činností?
DUB ministerstvo průmyslu
O sanaci území zasažených důlní činností při těžbě uhlí jedná Pracovní skupina pro "resocializaci rekultivovaných
a revitalizovaných území", jíž se za SMS ČR účastní i Pavel Macoun. Ve středu 25. 4. se jednalo o tom, jak sladit revitalizaci
s potřebami obcí, krajů a ČR, o záměru zlepšit životní podmínky aglomerací či o návratu života na venkov. SMS ČR se
zajímalo o definici zájmového území. Podle Pavla Macouna by měl existovat seznam dotčených obcí. Po podrobnějším
dotazu provede MPO upřesnění lokalit, kam může být podpora cílena. Podle zmocněnce Úřadu vlády se ale bude jednat jen
o podporu rekultivace území přímo zasaženého důlní činností, tedy nikoliv celých obcí, či alespoň katastrů. Pro dotčené obce
je to podle Macouna zásadní otázka.

26 Škola člena zastupitelstva obce na Pardubicku a Zlínsku
DUB Projekt SMS ČR
Druhá část Navazujícího kurzu „Škola člena zastupitelstva obce“ pokračuje navazujícím dvoudenním kurzem v Pardubickém
a Zlínském kraji. Vzdělávání je realizováno v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“, který je
spolufinancován z EU. První den si přítomní v Pardubickém kraji vyslechli přednášky na témata: zákon o obcích a související
předpisy, evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, pohřebnictví, občanský zákoník, zákoník práce a správní řád (lektor Ing. Mgr. Stanislav Kropáček). Ve Zlíně se věnovali oblasti dopravy, sociální oblasti a školství. V pátek 27. 4. si účastníci
témata zopakovali a pro kontrolu absolvovali i závěrečný test. Kurzisté se aktivně zapojují do diskuzí, řeší aktuální situace na
obcích, s nimiž se v současné době v oblasti prezentovaných témat setkávají.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/pcb.2089103511204105/2089103337870789/?type=3&theater

26 SMS ČR má o školství profesionální informace, říká Václav Klaus ml.
DUB Lipnice nad Sázavou
S předsedou výboru PS PČR Václavem Klausem a poslanci Martinem Baxou a Milanem Hniličkou jednali zástupci školství na
Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve čtvrtek 26. 4. v Lipnici nad Sázavou. Kromě prezentací
jednotlivých organizací vyslechli přítomní také Petra Haladu ze SMS ČR. Ve svém projevu se věnoval zejména aktuálním
problémům školství mládeže a sportu, financování škol, zdůraznil dluh vůči regionálnímu školství, podfinancování provozu
škol, zmínil se o nedostatku ředitelů škol a aprobovaných učitelů ZŠ a MŠ, financování sportu, podpoře mimoškolního
vzdělávání, připomenul navýšení alokace IROP a OP VVV a problém velkého počtu tříd víceletých gymnázií. Václav Klaus
hodnotil informovanost SMS ČR jako velmi profesionální a hodlá se sdružením i nadále spolupracovat.

26 MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun
DUB Program obnovy a rozvoje venkova 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo venkov 516 miliony korun. V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
schválila ministryně Klára Dostálová k realizaci 876 projektů, další čekají na přidělení dotace v "náhradnících". A jak dopadl
projekt Vaší obce? Více http://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-podpori-venkov-vice-nez-pul-miliardou-korun

Nezapomeňte na podporu venkova, vyzývá Vepříkovská deklarace
2
KVE Vepříkov
Nezapomeňte na podporu venkova. Právě k tomu vyzývá tvz. Vepříkovská deklarace směřující k tvůrcům příštího nastavení
fondů Evropské unie. Sdružení místních samospráv ČR se obává, že v přípravách budoucího nastavení evropských
strukturálních investičních fondů (ESIF) jsou venkovské regiony opomíjeny. Své priority regionálního rozvoje v období po
roce 2020 (2021–2027) proto představitelé SMS ČR formulovali ve Vepříkovské deklaraci, v níž požadují mimo jiné snížení
počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrací projektů, ale také zachování principu subsidiarity, tedy
přístupu, kdy se problémy řeší na té úrovni správy věcí veřejných, kde je to nejúčelnější.
Více zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1605-veprikovska-deklarace-pozaduje-podporu-rozvoje-venkova
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2
Stávající struktura obcí musí zůstat zachovaná
KVE udržitelný rozvoj
Panelovou diskusi k záchraně venkova uspořádala ve středu 2. května Společnost pro trvale udržitelný život. Za SMS ČR se jí
účastnil místopředseda Jan Sedláček, který zdůraznil nutnost zachovat stávající strukturu obcí a podpory rozvoje služeb na
venkově.

3
Škola člena zastupitelstva obce také v Jihomoravském kraji
KVE Radějov
Pilotní ověření nového vzdělávacího programu pro zástupce obcí I. typu Škola člena zastupitelstva pokračovalo
v Jihomoravském kraji. Starosty, zastupitele i účetní a referenty hostil penzion Roseta v Radějově.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/pcb.2096563917124731/2096563770458079/?type=3&theater

3
SMS ČR nesouhlasí s návrhem povinně publikovat právní předpisy obcí
KVE ministerstvo vnitra
SMS ČR hrubě nesouhlasí se záměrem ministerstva vnitra, které plánuje zavést jako podmínku platnosti či účinnosti
právního předpisu vydaného obcí jeho zveřejnění v centrálním elektronickém registru. Dne 3. 5. to uvedl místopředseda Jan
Sedláček na jednání PS k řešení problematiky publikace právních předpisů územně samosprávných celků.

3
Povinnost budovat sociální bydlení by byla pro menší obce problém
KVE Praha
SMS ČR zastává stanovisko, že přenést na obce povinnost budovat sociální bydlení, není možné. Z hlediska menších
a středních obcí přinesl tento postoj do jednání PS k revizi koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 zástupce
SMS ČR Jan Sedláček. Jednání se konalo ve středu 3. května.

3
Přímá volba starostů? Opatrně s ní, varuje SMS ČR
KVE Poslanecká sněmovna
Odborný seminář k přímé volbě starostů uspořádal poslanecký klub České pirátské strany ve středu 3. 5. „SMS ČR je v této
věci velice opatrná, vyzývá k uvážlivému jednání zákonodárců a upozorňuje na skutečnost, že s ohledem na volební systém
jsou zde záležitosti, které obce trápí daleko více,“ uvedl místopředseda SMS ČR Jan Sedláček, který se semináře účastnil.

7
SMS ČR navázalo spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR
KVE
Společný zájem na rozvoji infrastruktury obcí a měst či spolupráci na zmapování stavu obecních a městských sportovišť
deklarovali podpisem memoranda o dlouhodobé spolupráci zástupci SMS ČR a Sdružení sportovních svazů ČR.
Více zde: https://www.smscr.cz/cz/tiskove-zpravy/1614-2018-05-15

9
Pracovní skupina pro Místní Agendu si ujasnila harmonogram prací
KVE ministerstvo životního prostředí
Pracovní skupina pro Místní Agendu 21 se sešla 9. 5. na půdě ministerstva životního prostředí. Účastníci si ujasnili plán prací
na aktualizaci kritérií, upřesnili si informace o probíhajícím dotazníkovém šetření i o auditech a dalších pracovních
skupinách. V diskuzi padl například i dotaz, zda by se do jednání PS měli zapojovat i starostové. Zaznělo, že zastřešujícími
subjekty, které by měly za tyto starosty hovořit, by mohlo být SMS ČR nebo SMO ČR. Tyto organizace by se zároveň měly
snažit o posílení lepší informovanosti v obcích. Diskuze i na toto téma bude pokračovat na červnovém setkání PS.
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9
Na podporu mládeže by mělo jít více peněz!
KVE Poslanecká sněmovna
Navýšit rozpočet na podporu mládeže chtějí členové podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, kteří se sešli 10. Května.
SMS ČR zde zastupuje Petr Halada. MŠMT v roce 2018 vyčlenilo mládeži 282 milionů korun, což nabízí kruté srovnání
s podporou sportu. Jen hodnota dobrovolnické práce v dětských organizacích je totiž vyčíslena na 3,6 miliardy korun. Podle
národního registru o mládeži je státem uznaných dětských organizací 22, informačních center pro mládež 19. Poslanec
Radek Zlesák navrhuje zvýšit zejména investice o 50 milionů korun, poslanec Ivo Pojezdný je pro legislativní podporu.
Předsedkyně výboru Lenka Kozlová uvedla, že navýšení rozpočtu na MŠMT ještě projedná. Schůzky se zúčastní i Petr Halada.

9
Přímou volbu starostů probírali na odborném semináři
KVE Poslanecká sněmovna
Odborný seminář se zaměřením na přímou volbu starostů se konal ve čtvrtek 10. 5. pod záštitou člena ústavněprávního
výboru Jana Farského. Na téma se účastníci podívali pohledem politologa Petra Jüptnera nebo 2. místopředsedy SMS ČR
Radima Sršně. Zahraniční zkušenost se zavedením přímé volby představil Konrad Binder, starosta rakouské obce Haag am
Hausruck nebo slovenský starosta obce Santovka Ľubomír Lőrincz. Tématu se v závěru věnoval i ústavní právník Josef Vedral.

11 Odvody z odměn pro neuvolněné starosty? Konečně se o tom jedná
KVE
Diskuse nad návrhem zavést odvody sociálního pojištění z odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a především z odměn neuvolněných starostů a místostarostů obcí byla předmětem porady pracovní
skupiny v pátek 11. 5. SMS ČR reprezentovala Jana Přecechtělová, která na problém poukázala. Upozornila na rozdíly mezi
uvolněnými a neuvolněnými starosty, především na nemožnost poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění u neuvolněných
členů zastupitelstev obcí dle zákona o obcích. Zástupci Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst
a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR byli vyzváni, aby do 10. září 2018 zaslali ministerstvu vnitra své stanovisko za svou
organizaci k dané problematice s návrhem dalšího postupu, resp. s návrhem požadovaných změn v právní úpravě.

15 Internet na veřejných místech zdarma by už brzy mohl být realito
KVE Výzva WiFi4EU
V úterý 15. května vyhlásila Evropská komise 1. výzvu v programu WiFi4EU v celkové alokaci celkem 120 milionů eur. To
proto, aby bezplatné wi-fi připojení mohli lidé kdykoliv využívat ve veřejných prostorách, jako jsou parky, sídla institucí,
knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě. Pro získání dotace bude hlavní kritérium datum podání žádosti!
Více informací na https://www.wifi4eu.eu/#/home

16 Pomáháme obcím s GDPR!
KVE ministerstvo vnitra
Jak? O tom hovořil na odborné konferenci ministerstva vnitra místopředseda Jan Sedláček. Jen připomínáme, že každá obec
by měla mít od konce května na ochranu osobních údajů svého pověřence.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029.65583.248783538569454/2115667498547706/?type=3
&theater

18 Novela zákona o střetu zájmů se vrací do sněmovny
KVE Senát
V Senátu zvítězil zdravý rozum a přijatý pozměňovací návrh, který zavádí u některých komunálních politiků nahlížení na
základě žádosti, vyvažuje právo na informace a právo na soukromí. Novela zákona o střetu zájmů se nyní vrací do Poslanecké
sněmovny.
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AKCE DO VAŠICH DIÁŘŮ

Vydáváte obecní nebo městský zpravodaj? Přihlaste jej do soutěže
uzávěrka přihlášek je 5. června
Zapojte se do 7. ročníku soutěže "O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2017“. Kromě obcí a měst se mohou zapojit také
mikroregiony či místní akční skupiny. Sedmý ročník soutěže vyhlašuje KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis,
o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. spolu se Sdružením místních samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Více informací a přihláška na https://www.civipolis.cz/

Na výroční konferenci se proberou i zásadní témata SMS ČR
23. května
Sdružení místních samospráv ČR si letos připomíná 10 let existence. Výročí oslaví 23. 5. v Praze na odborné konferenci k 100.
výročí vzniku samostatného Československa a 10. výročí založení SMS ČR. Zaměří se na nejaktuálnější problémy samospráv,
především na otázky týkající se budoucnosti poštovních služeb na venkově, sociálního bydlení a povinností v souvislosti
s GDPR. Účastníci se také dozví o další etapě a výsledcích dlouhodobé aktivity, kterou je mapování veřejných služeb
a infrastruktury venkova.
https://www.smscr.cz/archiv/content_cz/letak-vyroci-republiky-TISKOVA-DATA.pdf

Dobrá praxe: Nová soutěž SMS ČR, která upozorní na funkční projekty v obcích
23. května
Zatraktivnit sdílení ověřených a přitom méně tradičních postupů, které na venkově už fungují, si klade za cíl nová soutěž
Dobrá praxe, kterou vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR. Přihlásit se do soutěže s příkladem dobré praxe, nápadem,
projektem či ověřeným postupem při řešení určitého problému mohly obce do 18. května přes portál www.rokvobci.cz.
K slavnostnímu vyhlášení dojde 23. 5. na konferenci SMS ČR v Praze.

Financování obnovy památek v soutěži Máme vybráno
do 20. května
Na financování obnovy památek se celostátní projekt MÁME VYBRÁNO zaměřuje už sedm let. Jeho součástí je nejen
stejnojmenná konference, ale také soutěž veřejných sbírek. Soupeří se ve třech kategoriích a o jedné z cen rozhoduje
veřejnost, která mohla hlasovat až do půlnoci 20. května. Slavnostní vyhlášení výsledků se koná 29. 5. v dominikánském
klášteře v Praze. Projekt pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Více informací na www.mamevybrano.cz

Jak mít komunikaci před volbami pod kontrolou?
21. června
Na nejčastější chyby v komunikaci a rady, jak jim předejít, se tři měsíce před volbami zaměří netradiční konference, kterou
21. 6. uspořádá PR agentura Lesensky.cz na půdě Regionální hospodářské komory Brno ve spolupráci s Institutem veřejné
správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Účastníci se zaměří na praktickou stránku PR a komunikace
s veřejností. INFORMACE A REGISTRACE: https://www.prakademie.cz/jak-mit-komunikaci-pred-volbami-pod-kontrolou
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OPZ, OPŽP
PROGRAM
IROP – Sociální bydlení II.

IROP – Sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality II.

OPZ – Podpora sociálního začleňování v
sociálně vyloučených lokalitách
OPZ – Podpora sociálního podnikání
OPZ - Ověřování nových řešení
využitelných ve veřejné sféře
OPZ - Výzva pro územně samosprávné
celky (obce, kraje, sdružení a asociace
ÚSC)

OPZ – Výzva pro územně samosprávně
celky – hl. m. Praha

OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OPŽP - 72. výzva – Snížit množství
vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod
OPŽP 97. výzva – Zplepšení kvality vod a
snižování rizika povodní
OPŽP – 98. výzva – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech
OPŽP - 100. výzva - Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
OPŽP – 103. výzva – Prevence vzniku
odpadů
OPŽP – 113. výzva - Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu

KLÍČOVÉ AKTIVITY
pořízení bytů, bytových domů,
nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení
pořízení bytů, bytových domů,
nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení v
sociálně vyloučených lokalitách
podpora sociálních služeb a
začleňování
podnikatelské aktivity v oblasti
sociálního podnikání
vývoj nových řešení přetrvávajících
nebo hrozících sociálních
problémů
řízení kvality, tvorba a aktualizace
strategických dokumentů, procesní
řízení v organizaci, nástroje
komunikace s veřejností,
vzdělávací programy
řízení kvality, tvorba a aktualizace
strategických dokumentů, procesní
řízení v organizaci, nástroje
komunikace s veřejností,
vzdělávací programy
podpora výstavby nových
veřejných budov v pasivním
energetickém standardu
záchytné nádrže, sedimentační
nádrže, biologické a technické
opatření
zpracování podkladů pro vymezení
území ohroženého zvláštní
povodní
systémy sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality
ovzduší a počasí
energeticky úsporné renovace
veřejných budov, výměna zdroje
tepla
sběrné sítě kontejnerů, centra pro
opětovné použití výrobků,
potravinové banky
zprůtočnění nebo zvýšení
retenčního potenciálu koryt
vodních toků, rekonstrukce
vodních děl, hospodaření se
srážkovými vodami
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2JycdI9

do 18. 9. 2018

https://bit.ly/2qnRwWF

do 18. 9. 2018

http://bit.ly/2shC4uy

do 29. 6. 2018

http://bit.ly/2uT9aCl

do 30. 11. 2018

http://bit.ly/2s3LBu8

do 27. 9. 2018

https://bit.ly/2EBTkR9

do 15. 6. 2018

https://bit.ly/2qpFi0s

do 15. 6. 2018

http://bit.ly/2oGDZYp

do 31. 10. 2019

http://bit.ly/2wRHzmz

do 18. 9. 2018

https://bit.ly/2HdTZO2

do 2. 7. 2018

https://bit.ly/2qokGG2

do 20. 12. 2018

http://bit.ly/2oRrIT5

do 31. 1. 2019

http://bit.ly/2oRGGaQ

do 31. 7. 2018

http://bit.ly/2H6vSgc

do 7. 1. 2019

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFŽP
PROGRAM
SFŽP – Podpora pořizování územních
studií krajiny
SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů

SFŽP – Vozidla na alternativní pohony

SFŽP - Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody

KLÍČOVÉ AKTIVITY
zpracování územních studií krajiny
likvidace nepotřebných
hydrogeologických vrtů,
které představují riziko ohrožení
životního prostředí
nákup či pronájem vozidel na CNG,
Plug-in hybrid, hybrit, nebo
elektromobil
zdroje vody, průzkumné vrty
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2lnlt8n

do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

http://bit.ly/2A1BzMx

do 20. 12. 2019

http://bit.ly/2zeuhS3

do 27. 9. 2018

https://bit.ly/2Gt7xRn

do 18.12.2020

