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DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ
MAPY A NOVÁ POVINNOST!
SMS ČR VÁS V TOM NENECHÁ

Novela zákona o zeměměřictví ukládá
krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitálně technické mapy (DTM).
Český úřad zeměměřický a katastrální
(ČÚZK) má stejným předpisem uloženo
vybudovat informační systém digitální
mapy veřejné správy (IS DMVS), který
bude pro krajské DTM a jejich uživatele
zajišťovat služby, jež je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila ovšem
také povinnosti dalším subjektům, mezi
kterými jsou i obce...

Aktuálně
PŘIHLASTE SE
DO SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ
OBECNÍ ZPRAVODAJ.
ČAS MÁTE UŽ JEN
DO KONCE KVĚTNA!
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O nejlepší obecní či městský zpravodaj
roku 2021, ale také třeba o nejlepší
zpravodaj mikroregionu či MAS můžete
zabojovat v celostátní soutěži, kterou
již pojedenácté vyhlásilo občanské
sdružení Civipolis, o.p.s. Spoluvyhlašovatelem je i Sdružení místních samospráv ČR…

Seriál
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STAROSTA STUDENT:
JE ZDRAVÉ NĚKDY VIDĚT
SVOJE MĚSTO ZDÁLKY
A MÍT MOŽNOST SE INSPIROVAT
OKOLO

Své první volební období v pozici starosty pětitisícového města Česká Kamenice v Ústeckém kraji bude mít už brzy za
sebou student práv Jan Papajanovský.
Jak to hodnotí? Proč a s jakými novými
zkušenostmi bude kandidovat znovu?

Editorial

Dobrodružství zvané ,komunální volby‘
Kdybych vycházela jen z diskuzí na sociálních
sítích a pod články elektronických médií, nabyla bych už nejspíš přesvědčení, že v našem
národě žijí jen závistiví lidé a že neexistuje
problém, který by nedokázali vymyslet. Ale
protože vím, že ti hlasití jsou vidět a slyšet víc,
a tak nějak se mi zdá, že jsme se možná někteří už i poučili z Werichovy zásady: Jestliže
se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají
se už dva blbci, uklidňuje mě alespoň dlouhodobým pozorováním prověřená zákonitost,
že nic netrvá věčně a příroda, která je v ne
ustálém vývoji a pohybu, si vždycky poradí.
Ale před námi je teď léto. A to má mít pozitivní náboj. Pro někoho je časem odpočinku, pro někoho naopak časem pohybu a nových dobrodružství. Za necelý měsíc skončí
dětem školní rok, letošní maturanti už to taky
mají za sebou a vám, milé starostky a starostové, končí po prázdninách volební mandát.
Do té doby je toho ještě třeba mnoho stih-

nout. Dokončit, co je třeba, připravit se na
nadcházející volby (které vycházejí na pátek
a sobotu 23. a 24. září) i na to, co bude po nich.
Starostování je jedna z nejtěžších profesí,
pokud ji děláte a chcete dělat opravdu dobře. Je rovněž krásná a zavazující. A milé a často i úsměvné je to, jak do ní každý z vás vnáší,
ať už vědomě nebo nevědomě, i něco ze svého původního zaměstnání či životní záliby
(podnikatele, stavaře, novináře, krajináře,
sportovce, policisty, hasiče, muzikanta nebo
učitele). Právě na to upozorňuje i náš seriál,
který vám od loňského října v SMSCE servírujeme a který mám osobně moc ráda. Tentokrát vám představujeme mladého starostu pětitisícového města v Ústeckém kraji,
který dosud studuje práva.
SMS ČR fandí a nadále hodlá pomáhat
vám všem dobrým, kteří se navzdory úskalím
této práce znovu vydáte do dobrodružství, jež
jinými slovy nazýváme komunální volby. Fan-

dí samo sebou i těm novým, kteří se ke kandidatuře teprve odhodlávají. Chceme mít totiž pěknou a zdravou zem, kterou povedou
schopní a moudří, a ne ti věčně diskutující,
kteří umí být akorát hluční.
Nadějeplné léto
a držte se!
Marie Machačová
šéfredaktorka

K fotografii na titulní straně:Aby obec skutečně
žila, je nezbytné, aby měla spokojené občany
a nadšené spolky. Kdo bude letošním nositelem
Ceny naděje pro živý venkov 2022, kterou v rámci
soutěže Vesnice roku zaštiťuje SMS ČR?
Ilustrační foto z krojovaných hodů v Martínkově
na Třebíčsku (Vesnice Kraje Vysočina 2015)
zaslal do redakce starosta Josef Pléha.

Téma
DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY
Za největší dosavadní problém považuji to, že technické
mapy obcí a krajů vznikaly na dobrovolné bázi, nebyl
standardizován jejich obsah ani procesy aktualizace
Pozemní stavby, inženýrské sítě, okrasná zeleň či vodstvo, to vše bude součástí digitálních technických map (DTM),
které mají do konce června příštího roku povinnost vytvořit kraje. Tu jim ukládá zákon č. 47/2020 Sb., kterým se změnil zákon o zeměměřictví. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat
informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat
služby, jež je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti i dalším subjektům, mezi nimi i obcím. Podrobnosti vysvětluje ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN Jiří Formánek.
Jaká je vaše role v celém procesu?
Roli Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v projektu budování krajských
digitálních technických map na území celé ČR
celkem přesně definuje zákon č. 47/2020 Sb.
Novelou zákona o zeměměřictví byla ČÚZK
uložena povinnost vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS),
který bude pro krajské digitální technické mapy (DTM) a jejich uživatele zajišťovat služby,
jež je vhodné provozovat centrálně.
Krajské digitální technické mapy budou decentralizovaným systémem s jednotlivou instancí nebo chcete-li informačním systémem
na každém kraji, který bude propojen prostřednictvím centrální komponenty ve správě
ČÚZK.
Nezastupitelný bude úřad při publikování
digitální mapy veřejné správy (DMVS), kterou
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tvoří kompozice ortofotomapy, katastrální mapy a nově i technických map krajů. DMVS bude
dostupná jak odborné, tak laické veřejnosti,
ale i běžným občanům, a to ve formě portálu,
mapových služeb, ale i otevřených, strojově
zpracovatelných dat.
Kromě zpřístupnění dat a publikace DMVS
prostřednictvím svého portálu bude nový informační systém na ČÚZK zajišťovat evidenci
vlastníků, správců a provozovatelů dopravní
a technické infrastruktury, stejně jako evidenci oprávněných editorů, kteří se budou podílet
na aktualizaci krajských DTM.
V současné době budujeme a následně budeme spravovat rozhraní pro zasílání a přijímání aktualizačních dat pro dopravní a technickou infrastrukturu nebo základní prostorové situace, a to do všech čtrnácti informačních
systémů na krajích.

Jiří Formánek
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Co bude tedy obsahem digitálních
technických map?
To, co je obsahem DTM kraje, je stanoveno
prováděcí vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, a jejími přílohami.
Pokud jde o základní obsah DTM, ten lze
v zásadě rozdělit na dvě skupiny dat. První
množinou jsou objekty a zařízení dopravní
a technické infrastruktury, což je pro všechny
poměrně snadně představitelné. Druhou, pravděpodobně složitější množinu pak tvoří základní prostorová situace. Pod ní si můžete
představit vybrané stavební a technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které
charakterizují základní prostorové uspořádání
území. Není to možná zcela přesně, ale pro
představu by se základní prostorová situace
dala nazvat polohopisem DTM.
Pro každou z těchto skupin dat zákon stanovuje jiné editory a zásadně odlišné principy
aktualizace.
Obecně je však možné říci, že editor je vždy
odpovědný za správnost, úplnost a aktuálnost
zapisovaných údajů.

To zní jako velmi náročný projekt...
Ano. Za sebe bych rád uvedl, že projekt budování krajských DTM považuji za jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů.

K čemu se budou tyto mapy využívat?
Budované DTM krajů budou jedním ze základních pilířů digitalizace stavebního řízení. Jejich vybudováním, zavedením a užíváním dojde
k významnému zlepšení v oblasti využívání
podrobných a aktualizovaných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních.

V čem to pomůže obcím?
Z pohledu obcí bude velkým benefitem zjednodušení získávání údajů o dopravní a technické infrastruktuře od ostatních správců, kteří působí na území obce. To znamená, že obce
nebudou nuceny uzavírat smlouvy se všemi
správci dopravní a technické infrastruktury na
svém území a nebudou dále zatěžovány pravidelným sběrem těchto dat. Data budou ode
všech povinně vedena v DTM kraje, kde budou
k dispozici pro další využití.
Zvýší se dostupnost aktuálních údajů základní prostorové situace o dopravní a technické infrastruktuře, například pro plánování investic a projektovou přípravu vlastních staveb,
územní plánování a plánování rozvoje regionu, bezpečnost a krizové řízení.
Dojde ke zjednodušení procesu aktualizace základní prostorové situace. Stavebníci prostřednictvím úředně ověřených zeměměřických inženýrů (ÚOZI) budou vkládat podklady
na jednotné rozhraní IS DMVS v jednotném
formátu a jednotným způsobem.

Kdo bude správu základní prostorové
situace pro celé území kraje zajišťovat
a garantovat?
Kraj. Obec tak nebude muset vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu a aktualizaci
obsahu základní prostorové situace na svém
území.
Dojde ke zjednodušení procesu aktualizace a zpřístupnění vlastní evidence dopravní
a technické infrastruktury v majetku obcí. Bude provedena standardizace datového obsahu
a existence jednotného rozhraní a prostředí
pro ukládání a zpřístupnění těchto dat.

Obec tedy bude jednou pořízená data
sdílet napříč veřejnou správou a nebude nucena je poskytovat vícekrát…
Přesně tak. Navíc může nad svými daty dopravní a technické infrastruktury poskytovat
další služby svým občanům. Například vyjádření o existenci sítí obce nebo podmínek napojení na ni on-line.
Zvýší se dostupnost informací o dopravní
a technické infrastruktuře pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí. Události z nedávné minulosti ukazují potřebu dostupnosti garantovaných dat dopravní a technické infrastruktury na jednom místě. DTM
tyto potřeby po jejím naplnění daty a spuštění
služeb zajistí.

Jaký je vlastně současný stav?
Až doposud technické mapy obcí a krajů vznikaly na dobrovolné bázi. V dostatečné míře
není sjednocen a standardizován jejich datový obsah, stanoveny nejsou ani procesy při
aktualizaci a využití dat technických map třetími stranami. V případě, že obec technickou
mapu vede a má vydanou obecně závaznou
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vyhlášku, mají stavebníci povinnost předložit
při dokončení stavby stavebnímu úřadu doklad o tom, že předali podklady pro aktualizaci technické mapy.
V současné době jsou technické mapy vedeny na území stovek obcí, některé kraje je
vedou pro celá svá území. Největší zkušenosti
se správou DTM na krajské úrovni mají Hlavní
město Praha, Zlínský kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.

V podstatě už jste na to odpověděl,
ale v čem podle vás v praxi tento stav
nevyhovoval?
Jako naprosto zásadní nedostatek vnímám
fakt, že vedení technických map doposud nebylo povinné. To znamená, že s jejich existencí
nebylo možné počítat například pro zjednodušení procesů při územním a stavebním řízení.
Pro připravovanou digitalizaci stavebního
řízení, ve které jsou budované DTM krajů jedním ze čtyř základních pilířů, na kterém digitalizace stojí, je nutnou podmínkou, aby technické mapy existovaly v rámci celé ČR, bez výjimky.
Doposud existující právní úprava také řešila pouze vedení technických map obcí, nikoliv
technických map krajů, a je zcela prokazatelné, že některé kraje již technickou mapu vést
na svém území chtěly.
Nejsou platné prováděcí předpisy a stanovena pravidla, která by sjednocovala vedení
technických map v informačních systémech
jejich správců.
Navíc nejsou stanoveny závazné procesy
při aktualizaci údajů v DTM a ani podmínky
využití dat technických map třetími stranami.
Například drobní stavebníci nemají povinnost
předávat podklad pro aktualizaci technických
map.
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Správcem DTM bude tedy kraj
v přenesené působnosti. Může správu
předat i jinému subjektu?
Kraje mají povinnost k poslednímu červnu
příštího roku vybudovat a zpřístupnit krajské
DTM. Znamená to nejen pořízení hardwaru
a softwaru v podobě informačního systému,
ale zejména vytvoření vlastní databáze s daty
DTM odpovídajícími prováděcí vyhlášce.
Z hlediska datového obsahu je kraj odpovědný za naplnění databáze DTM daty základní prostorové situace. Zákon ovšem ukládá obcím a dalším vlastníkům dopravní a technické
infrastruktury poskytnout krajům součinnost.
Je odpovědností kraje, jestli získaná data základní prostorové situace pro naplnění databáze DTM využije nebo je pořídí nově, například
s ohledem na nedostatečnou přesnost nebo
úplnost existujících dat.
Nemám žádné informace o tom, že by jednotlivé kraje předávaly správu celých svých
krajských DTM jiným subjektům. Jedinou výjimkou jsou veřejnoprávní správci Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železnic (SŽ), kteří budou v rámci krajské DTM spravovat koridory okolo jejich vlastní dopravní infrastruktury,
a to vždy na základě dohody s příslušným krajem. V úvahu pak připadají ještě dohody krajů
s velkými nebo statutárními městy, jež by převzala zodpovědnost za správu ZPS na území
svého města.

Jak to bude v praxi fungovat?
Na základě písemné dohody může kraj zajistit
plnění své editorské povinnosti ZPS prostřednictvím jiné osoby, nejčastěji se bude jednat
o ŘSD a SŽ.
V současné době jsou tyto písemné dohody uzavřeny mezi ŘSD a SŽ ve třinácti krajích
a já věřím, že se to podaří i ve zbývajícím posledním případě.

Novela uložila povinnosti řadě
subjektů a mezi nimi i obcím.
Co to pro obce znamená?

i nadále. V tomto případě využijí DTM kraje jako základ a v rámci své činnosti vést a aktualizovat pouze prvky nad rámec společného obsahu
DTM, protože obsah z DTM kraje se do DTM obcí bude přebírat a nepovede se duplicitně.
Současně je možné s krajem vyjednat předávání aktualizačních podkladů základní prostorové situace pro DTM pro území obce z kraje také příslušnému správci DTM obce.
Technickou a dopravní infrastrukturu mají
obce provozující DTM nebo pasporty sítí a komunikací sítě ve svém vlastnictví obvykle dobře zmapovanou, zde žádné větší problémy neočekáváme.

A co tedy ty ostatní obce,
tedy obce bez DTM?
Jiná situace je u obcí, které neprovozují DTM
nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury a které nemají zpracováno podrobné polohopisné zaměření. Ty pak přirozeně
data pro naplnění ZPS kraji nepředávají.
Zůstává však povinnost předat údaje pro prvotní naplnění údajů o sítích dopravní a technické infrastruktury a příprava na jejich budoucí
pravidelnou aktualizaci do DTM kraje, stejně jako pro všechny ostatní vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury.
Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájit plnění editorské povinnosti.

Co tedy obce musí udělat už nyní?
Pro obce provozující DTM nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury je pro následující měsíce úkolem připravit provedení
úpravy současných informačních systémů – obvykle prostřednictvím svých dodavatelů – tak,
aby z DTM obcí mohla být do DTM krajů předána všechna zákonem požadovaná data.
To znamená, že se dodavatelé spravující
pro obce DTM obcí musí naučit pracovat s výměnným formátem DTM (JVF DTM) a naučit
se do tohoto formátu data DTM obce vyexpor-

tovat pro potřeby předání kraji k úvodnímu plnění databáze DTM kraje.
Náklady na úpravu aplikačního software
DTM obcí nebudou pro obce samoúčelným výdajem, protože obce budou muset aktualizovat údaje o svých sítích od roku 2023 přímo ze
svého informačního systému a tyto úpravy tedy budou využívat trvale.

A opět otázka na obce,
které dosud DTM neprovozují…
Těm zůstávají navíc povinnosti, které už jsem
nastínil.

Zopakujme si tedy, že povinnost
vybudovat krajské digitální technické
mapy mají kraje do 30. 6. příštího roku…
A to je také termín spuštění produkčního fungování celého systému.
Aby byly naplněny zákonné termíny, i s odkazem na přechodná ustanovení zákona, je vyžadována součinnost všech zainteresovaných subjektů. Součinnost s kraji by měla probíhat na základě výzvy konkrétního krajského úřadu a tyto
výzvy, od jednotlivých krajů, budou směrovány k obcím v průběhu celého tohoto roku, vždy
s ohledem na stav projektu na konkrétním kraji.
Rád bych tedy na obce apeloval, aby byly
vůči svému kraji přiměřeně aktivní a byly nápomocny při budování a spuštění DTM na krajské úrovni.

Kdy předpokládáte spuštění pilotního
fungování systému?
Podmínkou zahájení plnění krajských DTM
daty je zprovoznění IS DMVS ve správě ČÚZK,
kde již byla dokončena analytická část projektu, v současné době probíhá vývoj a na ČÚZK
se připravujeme na zahájení prvního kola testování. Pilotní fungování systému předpokládá ČÚZK v první polovině roku 2023.
Paralelně připravujme na ČÚZK výzvy směřující na vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, abychom

Klíčovou rolí obcí v projektu DTM krajů je role
vlastníka dopravní a technické infrastruktury.
Zákon ukládá všem obcím stejné povinnosti
jako například velkým energetickým firmám.
Je ovšem třeba znovu zdůraznit, že se zpravidla nejedná o povinnosti nové. Obce by již měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou
infrastrukturu.

Jaké povinnosti jim z toho vyplývají
a za co budou zodpovědné?
Z hlediska předávání dat pro naplnění DTM
krajů je vhodné odlišit obce, které DTM v současné době vedou, a ostatní obce, tedy obce
bez DTM.
Obce, které v současné době provozují DTM
nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury, předají polohopisnou část kraji pro
přípravu prvotního naplnění základní prostorové situace. DTM obce může na svém území vést
4
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Jak vidíte spolupráci se SMS ČR?
V čem vám může sdružení pomoci?

mohli vytvořit jejich evidenci v podobě Registru subjektů IS DMVS.
Mezi tyto oslovené subjekty budou zcela
jistě patřit všechny obce. Podle předpokladu
dojde k rozeslání výzev v prvním kole ještě letos v červnu.

Spolupráce ČÚZK a SMS ČR je velmi dobrá, navíc má i dlouhodobější charakter. Domnívám
se, že největší pomoc SMS ČR spočívá v osvětové činností a předávání informací o DTM směrem ke svým členům.
Aktivní je SMS ČR při snaze pomoci obcím
zajistit a usnadnit zákonnou povinnost spočívající v prvotním naplnění údajů o sítích DTI
a na jejich budoucí pravidelnou aktualizaci do
DTM kraje, a to prostřednictvím softwaru AGIS,
který SMS ČR vyvíjí.
Připravily

Kde najdou starostové další informace?
Bližší informace k IS DMVS jsou k dispozici na
rezortních stránkách ČÚZK, na adrese https://
www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx. Vedle základních informací o IS DMVS, aktualitách, právních předpisech, popisu rozhraní IS DMVS, JVF
DTM jsou na stránkách k dispozici i základní informace pro obce.
K dispozici je informační leták k DTM, obsáhlejší informační text, průběžně aktualizovaný dokument obsahující často kladené otázky a také rámcový harmonogram klíčových
milníků budování IS DMVS.
Pro bližší informace k výzvám od krajů je
třeba se obrátit na příslušný kraj.

Jindra Tužilová,
vedoucí legislativní
analytička SMS ČR

Marie Machačová,
šéfredaktorka
zpravodaje SMSKA

DTM a nová povinnost pro obce! SMS ČR vás v tom nenechá
Přestože technické mapy vedou už nyní stovky obcí a také některé kraje pro celá svá území, nejedná se v tuto chvíli o standardizovaný datový
obsah, nejsou zatím stanoveny procesy při aktualizaci a využití dat třetími stranami. Nově se proto budou muset všechny obce, včetně těch
nejmenších, stát jak editory, kteří do DTM předávají informace, tak vlastníky technické a dopravní infrastruktury, kteří zmapovávají vlastní sítě. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné zajistit postupně domapování sítí, které mají ve svém vlastnictví, a zahájit plnění editorské povinnosti, a to tak, aby měly do 1. června 2023 hotovo. SMS ČR chce svým členským obcím a malým obcím s novou povinností pomoci. Proto už nyní připravuje službu a vyvíjí platformu, která by samosprávám usnadnila adaptaci na nové zákonné povinnosti.

Kdo bude dvanáctým držitelem
Ceny naděje pro živý venkov?

Aktuálně

Po dvouleté nucené pauze se v letošním roce opět rozbíhá soutěž Vesnice roku. Obce, městyse a města se do ní mohly
přihlásit do konce dubna. Komise je budou hodnotit v průběhu května a června. Kromě barevných stuh, diplomů a Zlatých cihel bude i tentokrát ve hře Cena naděje pro živý venkov, kterou zaštiťuje Sdružení místních samospráv ČR.
Motivů, proč se přihlásit do soutěže Vesnice
roku, je několik: Obce si jejím prostřednictvím
mohou udělat „inventuru“ všeho, co v uplynulém období vybudovaly. Získají zpětnou vazbu ke své práci od nezávislých pozorovatelů.
Umožní svým občanům pochlubit se svou domovinou. Nebo „šéfové samospráv“ zrekapitulují své zásluhy na rozvoji obce – zejména
v případě, že už se v dalších komunálních volbách nechystají kandidovat.

Cena za bohatou spolkovou činnost
Obec, která se může pochlubit bohatou
spolkovou činností, má velkou šanci získat
v soutěži Cenu naděje pro živý venkov. Myšlenka jejího zrodu je stejně stará jako samo
SMS ČR. Smyslem tohoto ocenění je vzdát
hold občanské pospolitosti, která nestaví na
hmotných statcích, ale na konkrétních lidech. Ti jsou často iniciátory společenských
akcí; mnohdy s minimem prostředků, ale
s o to větším nadšením. Jsou to často právě
spolky, kdo se na venkově stará o pomoc spo-

luobčanům, aktivity pro děti a mládež, životní prostředí, zachování tradic a venkovského rázu apod. A právě proto v nich spočívá ona naděje, kterou má dané ocenění ve
svém názvu.

100 tisíc pro vítěze
V každém kraji získává Cenu naděje pro živý
venkov vždy jen jedna obec. Ta následně postupuje do finále, z něhož vzejde jediný vítěz, který získá odměnu ve výši sto tisíc korun. V roce 2019 připadla tato cena obci Vítonice ve Zlínském kraji, v roce 2018 si ji
vysloužila obec Věžnice v kraji Vysočina, v roce 2017 obec Polevsko na Liberecku, o rok dříve Vepříkov z Vysočiny, v roce 2015 moravskoslezské Stěbořice atd.

Spokojení občané a nadšené spolky
Aby obec fungovala a prosperovala, potřebuje služby, zeleň, zemědělskou půdu a další
nezbytné součásti. Ale k tomu, aby skutečně
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žila, je nezbytné, aby měla spokojené občany
a nadšené spolky. Kdo bude nositelem Ceny
naděje pro živý venkov 2022?
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji
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OBEC 2030 pokračuje ve specializaci
na lokální energetiku
Odvětví (obecní) energetiky čeká naprosto zásadní proměna. Ceny energií rostou tempem naprosto nevídaným.
Kvůli geopolitické situaci se některé zdroje mohou stát nedostupnými, či minimálně setsakramensky drahými. Máme dvě možnosti: buď lamentovat, nebo se k této situaci postavit čelem. Existují efektivní způsoby, jak na nové energetice nejen ušetřit, ale i vydělat. Hovoříme jednak o energetických úsporách, ale především o soběstačné lokální
(komunitní či komunální) energetice. Věnujeme se jim v programu OBEC 2030.

Energetické úspory
Ne nadarmo se říká, že topíme pánu Bohu do
oken. Ještě v roce 2018 bylo podle studií osm
z deseti veřejných budov v ČR energeticky nehospodárných. Situace se zlepšuje jen mírně.
Je potřeba přemýšlet nad zdrojem a způsobem vytápění (chlazení), efektivitou osvětlení
či cirkulací vzduchu v budově. Veřejné osvětlení je dalším potenciálem energetických úspor
v obcích.

Komunální a komunitní
energetika
Komunální a komunitní energetika je druhem
energetiky, kde si obec (komunální) či společenství, jehož členy jsou občané, firmy i obec
(komunitní), zajišťuje část výroby, distribuce
i prodeje elektřiny sama. K tomu nám v ČR zatím chybí legislativní zázemí. Především je potřeba vyřešit způsob prodeje elektřiny mezi
členy společenství. Elektřinu vyrobenou na
střeše hasičárny dnes nemohu využít (např.
prodat) pro potřeby kulturního domu. Diskuse
se vede i okolo poplatků za distribuci. Z úst poslanců zaznívá „do roka a do dne”. Připomínejme jim, že téma komunitní energetiky je
nesmírně důležité.

Inspirace

Komplexní přístup

Güssing je rakouským regionem velikostí a významem připomínající třeba takový Šluknovský výběžek, z nějž píše autor tohoto textu.
Tento region si 100 procent elektřiny (ano, čtete správně) pro potřeby občanů a 50 procent
pro průmysl vyrobí sám prostřednictvím kombinace zdrojů výroby. Nejenže je nezávislý na
dovozu komodit ze zahraničí, ale i na tuzemských korporacích. V ČR blokuje vznik takového řešení právě legislativa. I tak projektů
v menším měřítku najdeme dost třeba v Kněžicích, Litultovicích, Mikolajicích, Nemili či Budišově nad Budišovkou.

Komplexnost přemýšlení je klíčem realizace
významných úspor. Nejde jen o dnes tolik populární fotovoltaiku, ale i další zdroje energie
(voda, vítr, ale i odpad), o úspory na budovách
i osvětlení či o správné řešení vytápění.
Více se dozvíte v programu OBEC 2030
(www.obec2030.cz, Facebook / LinkedIn
„OBEC 2030“).
Michal Svoboda
autor je konzultantem
komunitní energetiky
a autorem projektu OBEC 2030

Přihlaste se do soutěže o nejlepší obecní zpravodaj.
Čas na to máte do konce května!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete
zabojovat v celostátní soutěži, kterou již pojedenácté vyhlásilo občanské sdružení Civipolis, o.p.s. Spoluvyhlašovatelem je i Sdružení místních samospráv ČR.
Soutěž má podle organizátorů podpořit obce
a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny
původnímu poslání tisku, tedy informování
občanů.
Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické
přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem
zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší
zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy
meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je
soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku.
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Ilustrační foto z loňského vyhlašování výsledků soutěže, které se tradičně koná v rámci Dnů lidí dobré
vůle na Velehradě.

„Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých
čísel zpravodaje z roku 2021 na adresu SMARV,
Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25, a to nejpozději do 31. května,“ upřesnila členka komise
Marie Šuláková.
Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra
politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU,
Sdružení místních samospráv ČR a Angelus
Aureus o.p.s.
Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. V letošním roce se uskuteční z předávání přímý televizní přenos. Další informace k soutěži
naleznete na adrese www.civipolis.cz.
Dana Hellová a Pavel Šaradín,
Civipolis, o.p.s.

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2022

SMS ČR jednalo s generálním ředitelem ÚP
o veřejně prospěšných pracích
Objem finančních prostředků určených pro letošní rok na veřejně prospěšné práce bude letos stejný jako vloni. Na
schůzce s předsedy pracovních skupin SMS ČR pro sociální záležitosti obcí Radkem Brázdou a pro financování samospráv Petrem Haladou o tom v pátek 29. dubna informoval generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Opakované zaměstnávání na VPP?
Možnosti opakovaného zaměstnávání veřejně
prospěšných pracovníků byly dalším bodem
jednání, kde obě strany přes legislativní překážky hledaly společně cestu, jak využít silný
potenciál municipalit při začleňování nezaměstnatelných a do standardního procesu nezařaditelných osob. Viktor Najmon ocenil práci obcí a starostů v této oblasti.

Ukrajinci a VPP?
Aktuálně to nejde

Halada: Obce se v roli začleňování
nezaměstnaných osvědčily
Hlavním tématem jednání byla problematika
veřejně prospěšných prací. „Obce se za dobu existence veřejně prospěšných prací osvědčily v roli začleňování nezaměstnatelných občanů. Právě s ohledem
na tyto lidi by bylo vhodné zrevidovat přístup k opakovanému zaměstnávání uchazečů o práci,“ přednesl jeden z hlavních podnětů z území Petr Ha-

lada. Generální ředitel vyslechl také požadavek
na jednotný postup všech poboček při dokládání příloh žádosti o přidělení uchazeče o zaměstnání a prodloužení doby, na kterou je smlouva
s uchazečem uzavřená. „Jsou kraje, kde úředníci
vstřícně pomohou s doložením bezdlužnosti, jinde
spolupráce vázne,“ doplnil další poznatek z území Radek Brázda. Na to Viktor Najmon reagoval příslibem na sjednocení metodiky. K tomu
by měla napomoct i digitalizace.

Opomenuta nezůstala ani otázka možnosti
zaměstnávání Ukrajinců a jejich využití pro
potřeby obcí, což aktuálně podle pravidel pro
přidělování VPP není možné. Obce nabízí
ukrajinským uprchlíkům, kteří nehledají stálé zaměstnání a jsou prakticky bez výjimek
ochotní pracovat, široké možnosti uplatnění.
Adéla Palíšková
legislativní
analytička SMS ČR

PS pro financování samospráv: Nemovitosti, u kterých není
správně zapsaný vlastník, často komplikují obcím investice
Otázka úplatného převodu pozemků v majetku státu na územně správní celky byla předmětem dubnového jednání
předsedy Pracovní skupiny pro financování samospráv SMS ČR Petra Halady s ředitelkou odboru státního majetku
Martinou Matejovou a Janou Marešovou pověřenou vedením sekce právní a majetku státu. Schůzka se uskutečnila
na půdě Ministerstva financí.

Nedostatečně identifikovaných
osob už je přes 130 tisíc
Řeč byla o seznamu nedostatečně identifikovatelných vlastníků pozemků, jenž obsahuje přes
130 tisíc nedostatečně identifikovaných osob.
Nemovitosti, u kterých není správně zapsaný
vlastník, často komplikují obcím investice, neboť
na těchto pozemcích nemohou efektivně budovat novou infrastrukturu. Neprokáže-li se vlastník takové nemovitosti nejpozději k 31. 12. 2023
(po uplynutí lhůty 10 let od uveřejnění seznamu
nedostatečně identifikovatelných vlastníků),
připadnou nedostatečně identifikované nemovitosti státu do příslušnosti hospodařit ÚZSVM
z titulu vydržení vlastnického práva. Jana Marešová slíbila, že prověří, zda je dokumentace
k těmto pozemkům již zdigitalizovaná.
Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR
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SMS ČR s ředitelem České pošty
Potřebujeme
o revizi příspěvku na Poštu Partner znát váš názor
Na jednání Pracovní skupiny pro služby na venkově SMS ČR zavítal ve středu 13. dubna i generální ředitel České pošty (ČP) Roman Knap s kolegy Pavlou Nešpůrkovou a Borisem Šlosarem. ČP slíbila revizi příspěvku na Poštu Partner. Další podrobnosti se dočtete zde:
https://www.smscr.cz/.../2963-jednali-jsme-s-reditelem...
red

na chystané
změny stavební
legislativy
Účinnost stavebního zákona, který předložila předchozí vláda, bude pravděpodobně odložena. Jak mají ale vypadat
změny, které chystá vláda stávající? Jak se
stavíte k záměru koalice zachovat 371 stavebních úřadů, jak konkrétně se dotkne
vás? To všechno nám můžete sdělit ve
stručném dotazníku, který najdete zde:
https://forms.gle/KtVYFAV7ppie4nJW7
Budeme rádi, když mu věnujete pár
minut, bez ohledu na to, zda ve vaší obci
stavební úřad máte či ne, bez ohledu na
to, zda se má rušit či ne. Zajímá nás postoj každého z vás. Děkujeme! Informace využijeme v rámci připomínkového
řízení.
Seznam stavebních úřadů, které mají
být zachovány, najdete zde:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCD9DPTO5
red

SMS ČR na konferenci o adaptaci krajiny
na budoucí podmínky
Adaptace krajiny na budoucí podmínky byla tématem XXII. konference pozemkových úprav 2022, jíž se za SMS ČR
účastnili místopředseda Oldřich Vávra a ředitelka Jana Přecechtělová. Konference se konala ve dnech 12. až 13. dubna v Harrachově. Letos je to už 30 let, co v ČR pozemkové úpravy probíhají.
Oldřich Vávra na konferenci zdůraznil význam
komplexních pozemkových úprav (KPÚ) pro
obce k obnově krajiny a tím i udržení života,
hospodaření a atraktivity venkova. Představil
SMS ČR jako odborně zdatnou organizaci s velkou členskou základnou a nabídl Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) spolupráci při sdílení
dobré praxe a edukaci.
V rámci diskuse s představiteli MZe a ředitelem Taberym SMS ČR vyzvalo k podpoře obcí na pořízení techniky k údržbě opatření v krajině a ke zpřístupnění dalších dotačních titulů
i pro obce.
Jana Přecechtělová poté připomněla potřebu jednoduché a předvídatelné podpory
pro obce. V několika příspěvcích zazněl i společný apel na navýšení kapitoly na realizaci
komplexních pozemkových úprav i pro realizaci navržených opatření. Ministr zemědělství i další zástupci jeho rezortu potvrdili, že
na KPÚ i realizace by měly být určeny tři miliardy korun ročně.
red
8
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Jednání na Ministerstvu zdravotnictví:
O dostupnosti lékařské péče i mezinárodní spolupráci
záchranných služeb
Mezinárodní spolupráce záchranných služeb
v příhraničních oblastech, dostupnost lékařské péče v území, časová a místní dostupnost
lékařské péče, ale třeba i zneužívání zdravotnické záchranné služby, to všechno patřilo mezi stěžejní témata, kterými se na svém dubnovém jednání na půdě Ministerstva zdravotnictví zabývaly členka Pracovní skupiny
pro sociální záležitosti obcí SMS ČR a starostka obce Řečany nad Labem Michaela Matoušková, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová a ředitelka odboru pro dohled nad zdravotním pojištěním
Lenka Poliaková.
Náměstkyně Rögnerová poté přizvala Michaelu Matouškovou, která se problematikou
zdravotnictví zabývá i jako náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, k dalšímu jednání
svého odboru, jež se zaměří na primární péči.

red

Jana Kuthanová je novou předsedkyní
NS MAS ČR. Gratulujeme!
Předsedkyní Národní sítě místních akčních skupin ČR je od 8. března místopředsedkyně SMS ČR v Královéhradeckém kraji a starostka Hořiněvsi Jana Kuthanová. Ve funkci vystřídala dlouholetého předsedu Jiřího Krista z MAS
Opavsko. Jana Kuthanová zůstává také nadále předsedkyní Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje. Gratulujeme ke zvolení a přejeme mnoho sil v nové pozici.
red

Portál zastupitele: Vzdělávání pro zástupce
a zaměstnance obcí I. typu aneb Co je nového?
Pusťte si vzdělávací videokurzy
Školy místních samospráv

kon, zákoník práce, správní řád, doprava, evidence obyvatel, GDPR, pohřebnictví, stavební zákon a kontrolní řád.

Celkem 14 vzdělávacích videokurzů vzniklo v rámci projektu Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21“, reg. č. CZ.03.4.74
/0.0/0.0/15_019/0010271, který je spolufinancován z EU. Videokurzy
vycházejí z témat Školy místních samospráv. Zaměřují se vždy na několik konkrétních problémů, např. na zákon o obcích, zákoník práce,
veřejné finance, životní prostředí, sociální oblast, krizové řízení atp.).
Videokurzy se řadí k dalším vzdělávacím materiálům pro volené zástupce a zaměstnance obcí I. typu a po přihlášení jsou dostupné na
www.portalzastupitele.cz.

Kurz se skládá ze tří částí...

Poslední kurz Školy místních samospráv se blíží
Nepromeškejte jedinečnou a na nějaký čas poslední možnost dalšího
odborného vzdělávání volených zástupců a zaměstnanců obcí I. typu
v rámci kurzu Škola místních samospráv, která přispívá ke zkvalitnění
a zefektivnění při správě obce a výkonu veřejné správy obecně. Obsah
kurzu vznikl ve spolupráci se zkušenými lektory a odborníky z praxe.
Mezi přednášenými tématy nechybí krizové řízení, životní prostředí,
oblast sociální, školství, zákon o obcích, veřejné finance, občanský zá-

První částí je prezenční účast na přednáškách, které probíhají formou online videokonference. Druhá část zahrnuje elearning, tzn. samostudium
k přednášeným tématům. Kurz končí testem. Při splnění všech tří částí získává účastník certifikát dokládající absolvování odborného vzdělávání.

Startujeme 24. května. Nepropásněte to!
Kurz Školy místních samospráv začíná v úterý 24. května a registrovat
na něj se můžete na www.portalzastupitele.cz. Chceme vám pomoci
sledovat měnící se legislativní prostředí v řadě agend, které obce I. typu
řeší, a zjednodušit orientaci v těchto předpisech včetně možnosti poradenství.
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Dana Kratochvílová
projektová manažerka
a metodička SMS ČR
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Seriál

Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR
Pracovním skupinám, kterých je v SMS ČR celkem devět, přibývají noví členové. Skupiny se tak rozšiřují o posily, které mohou přispět novými podněty i svými zkušenostmi a odborností k řešení aktuální problematiky. Je vám některá z pracovních
skupin svým zaměřením zvlášť blízká? Pokud ano, pak neváhejte a dejte o sobě vědět svému krajskému manažerovi.

Díl třetí: Pracovní skupina pro sociální záležitosti obcí
V čele Pracovní skupiny pro sociální záležitosti obcí stojí Radek Brázda od února 2016. V obci Troubky v Olomouckém
kraji působí ve funkci uvolněného starosty již od roku 2005. Právě tam se protíná oblast sociálních služeb se starostováním a vedením zmíněné pracovní skupiny. Troubky zřizují pečovatelskou službu poskytující sociální služby, které
využívají především místní senioři. Mezi klienty se řadí i veřejní opatrovanci. Obec vlastní a spravuje 89 obecních bytů a od roku 1997, kdy Troubky postihly ničivé povodně, při nichž zahynulo devět občanů, buduje systém sociální péče. V SMS ČR je Radek Brázda členem předsednictva.
Jaký je podle vás historicky největší
úspěch vaší pracovní skupiny?
Oblast sociální je velice široká a často vše souvisí
se vším. Od dětských skupin, jejichž zachování
a financování naše pracovní skupina podpořila,
až po zasazení se o navýšení odměn sociálních
pracovníků. Každá cílová skupina má svou oblast
problémů a pro každého je důležité něco jiného.

Co se podařilo a mělo trvalý přínos
napříč regiony?
Za velký úspěch v oblasti sociálních služeb považuji změnu tzv. úhradové vyhlášky (č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), o níž SMS ČR usilovalo několik let. Díky našemu tlaku a spolupráci
s dalšími organizacemi došlo k navýšení úhrad
na hrazené služby po více jak osmi letech!

Jaké téma aktuálně v PS probíráte?
K aktuálním tématům patří problematika veřejně prospěšných prací, kde úřady práce
uplatňují stále rozdílné přístupy. Zaměstnávat
pracovníky v rámci VPP je možné dlouhodobě,
ale většina úřadů to řeší pouze na dobu šesti
měsíců s možným prodlužováním. Nicméně
administrativa s tímto spojená zatěžuje jak
úřady, tak také obce.

Jaké kroky jste v tomto směru
nyní podnikli?
Apelovali jsme na generálního ředitele Úřadu
práce ČR, aby se podmínky v území sjednotily,
aby bylo možné zaměstnanecké poměry řešit
s minimálním výhledem jednoho roku a také,
aby jednotlivé úřady byly vůči obcím vstřícnější například při vyřizování bezdlužnosti. Mám
dobrou zkušenost s naším místně příslušným
úřadem práce, který tuto věc řeší za nás, ale od
svých kolegů vím, že ne všechny úřady jsou
takto vstřícné.

Co dalšího PS v současné době řeší?
V pracovní skupině se rovněž zabýváme problematikou sociálních služeb, jejich fungováním a financováním. Trápí nás především to, že
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pro financování není ze strany státu stanoven
dlouhodobější finanční rámec. Každoročně se
tedy čeká na schválení státního rozpočtu, ve
kterém jsou vyčleněny finanční prostředky na
spolufinancování sociálních služeb. Systému
by také prospěla pravidelná valorizace plateb
od klientů, tedy úhradové vyhlášky, aby po několika letech nedocházelo k velkému a jednorázovému navýšení, jak se to stalo tento rok.

Důležitým tématem je i veřejné
opatrovnictví, kterým se vaše PS
zabývá…
Přesně tak. Tuto problematiku má nyní ve své
gesci více méně Ministerstvo spravedlnosti,
ale prolínají se zde zájmy i dalších resortů –
vnitra a sociálních věcí, což bohužel vede ke
kompetenčnímu sporu a dlouhodobému neřešení této problematiky. Pomyslnou čárku si
můžeme udělat i za loňské navýšení příspěvku
na opatrovance, protože to není tak dávno, kdy
za opatrovnictví obce nic nedostávaly.

V čem konkrétně už vám činnost PS
pomohla při vaší práci v úřadě starosty?
Určitě mám větší přehled o legislativě v této
oblasti, ale především jsem rád za sdílení zkušeností s kolegy. Je mnoho příkladů dobré praxe, které lze upravit a uvést v život i v naší obci.
Nejedná se přitom jen o sociální oblast, skupina také okrajově cílí na zdravotnictví, takže ře-

šíme i nedostatek lékařů v území či problematiku lékáren. Sdílení příkladů dobré praxe má
obrovský přínos pro nás všechny.

A jak starosta obce se dvěma tisícovkami obyvatel a člen předsednictva
SMS ČR tráví volný čas?
Podobně, jako mnoho kolegů se snažím trávit
volný čas především se svou rodinou – manželkou a našimi pěti dětmi.
Dost volného času věnuji také ochotnickému divadlu. Jsem vedoucím divadelního souboru, ryze amatérským režisérem a příležitostným hercem. Jsem rád, že jsou do této mé volnočasové aktivity zapojeny i naše děti, stejně
jako děti ostatních členů souboru, a proto věřím, že náš divadelní soubor má budoucnost.
A nesmím zapomenout ani na fotbal. Od
osmi let jsem jej aktivně hrál v mládežnických
týmech Troubek, v dospělosti jsem ze zdravotních důvodů hrál už jen jako hráč malé kopané, u níž jsem však zůstal dodnes, a to jako
hráč veteránského týmu. O to víc si jej však užívám jako fanoušek. Jak u televize, tak na zápasech našeho místního fotbalového „A“ týmu.
Připravila
Adéla Palíšková
legislativní analytička
SMS ČR
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahrnuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služby, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o.
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte,
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

Pověřenecké služby – Lenka Matějová
 lenka.matejova@sms-sluzby.cz, 724 595 111
Veřejné zakázky – Eliška Kloučková
 eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, 606 138 822
Dotační servis – Martina Kurzová
martina.kurzova@sms-sluzby.cz, 778 098 224
Strategické plánování – Marek Komárek
 marek.komarek@sms-sluzby.cz, 725 983 171
Autorská práva jednoduše – Jakub Iran

jakub.iran@sms-sluzby.cz, 732 633 384
Audit webových stránek – Michal Hinda
 michal.hinda@sms-sluzby.cz, 734 180 507
Sekretariát – Magdalena Komárková

kancelar@sms-sluzby.cz, 723 644 867

Strategické plánování? Nejdůležitější je dostatečná
participace místních a neustálá komunikace s nimi
Jméno Marek Komárek čtenáři SMSky dobře znají. Krajský manažer SMS ČR v Ústeckém kraji a pověřenec pro ochranu osobních údajů se před dvěma roky ujal řízení projektu zaměřeného na služby strategického plánování. Co se díky tomu dozvěděl o samosprávách a jaká tajemství naopak pomáhá obcím a městům se svým týmem odhalit?
ných projektech nebo potenciálech konkrétních míst či témat. Při realizovaných osobních setkáních s místními se pak snažíme využít tyto informace nikoli k tomu, abychom
my navrhovali konkrétní opatření, ale k tomu, abychom rozvířili debatu o klíčových tématech, přičemž náměty na budoucí projekty musí vzejít vždy od těch, kteří v území žijí.
Strategické směřování si tak navrhnou sami
místní, na nás pak vždy zbývá zásadní úkol –
zhodnotit reálnost navrženého, a především
najít vhodné zdroje financování. Sečteno
a podtrženo, nejdůležitější je dostatečná
participace místních a neustálá komunikace
s nimi.

Rozhovor

Marku, vystudoval jste geografii na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy, působil na Institutu plánování
a rozvoje, následně jste strávil řadu let
v SMS ČR. Dalo by se říct, že o samosprávách víte první poslední. Přesto
– existuje něco, co jste o našem venkovu
zjistil až v úloze koordinátora služby
strategického plánování?
Teprve v roli koordinátora strategického plánování, kdy mám mnohdy i možnost moderovat různá setkání za účasti desítek osob, poznávám, kdo jsou ti lidé, kteří na našem venkově udržují život. Není to jen starosta, jsou to
celá zastupitelstva, je to ředitel školy, velitel
hasičů, jsou to předsedové místních spolků,
ale i místní podnikatelé, na které se asi nejčastěji zapomíná. Ti všichni, a ještě mnozí další,
sami za sebe dělají pro náš venkov mnohé, pokud však najdou společnou řeč, dohodnou se
na společné vizi, strategických projektech,
které se díky tomu včas připraví. Tehdy obec

nemůže být neúspěšná. V rámci strategického
plánování pak ještě více než ve svých předchozích rolích cestuji po celém Česku, objevuji zajímavé projekty, které často na druhé straně
naší země zprostředkuji. S každým novým navštíveným místem mám také stále větší problém se rozhodnout, kam vyrazit na tuzemskou dovolenou (smích).

Metoda, kterou k přípravě strategických plánů přistupujete, asi není úplně
obvyklá, že? V čem se liší váš přístup od
plánů, které vznikají od stolu – a často
to je na nich velmi dobře patrné?
Celý náš tým se snaží co nejefektivněji propojit jak expertní, tak komunitní metodu
plánování. Zásadní pro nás externí zpracovatele je seznámit se do detailu s prostředím
dané obce, když v žádném případě nestačí
jen načíst informace dostupné na internetu
a podívat se na mapu (jak to mnozí jiní zpracovatelé dělají), ale obec si osobně projít
a diskutovat s jejím vedením o již realizova-
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Pokud bychom měli parafrázovat
známý filmový výrok, participativní
pojetí je sice horší a složitější cestou,
ale výsledek vydrží déle a z pohledu
komunity je hodnotnější. Dá se to
takhle jednoduše vyjádřit?
Je to mnohdy opravdu řehole zajistit dostatečnou a kvalitní participaci (není to jen o počtu
zapojených, ale zejména o tom, kolik osob nakonec vezme navržené priority za své). V Česku je pořád participativní pojetí v plenkách,
ale kde jinde než v menších obcích, kde se lidé
většinou osobně znají, ho podporovat? Z osobních zkušeností mohu potvrdit, že platí, čím
více osob se podaří do procesu zapojit, tím silnější je přijetí výsledného plánu, který tak není jen bezcenným papírem, ale jakýmsi stvrzením dohody nad prioritami, a tím složitěji se
mění kurz novému vedení obce. Dokonce můžeme hovořit o tom, že pokud se na strategickém směřování obce shodne většina místní
komunity, je velká pravděpodobnost, že i noví
zastupitelé vzejdou právě z této komunity.
Rozhovor připravily SMS-služby
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Jak správně odměňovat ředitele školy nebo jak bez chyby
vyplnit průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů?
Vše vysvětlíme na webinářích!
Webináře – moderní nástroj vzdělávání, jehož výhody společnost naplno objevila s příchodem pandemie covid-19,
mají mnoho výhod. Šetří čas a peníze, kvalita školení se ve srovnání s prezenčním setkáním nesnižuje, často spíše naopak. Právě webináře se řadí k dalším službám, které obcím a školám nabízíme.
A co aktuálně chystáme? V květnu si můžete zopakovat povinnosti podle zákona o střetu zájmů nebo vám experti poradí, jak na odměňování ředitelů škol. Naše nabídka je ale daleko širší.

Na počátku byla letní škola
pro ředitele škol
Na poli ochrany osobních údajů působíme již téměř pět let. Za tu dobu jsme v území nasbírali
množství zkušeností, navázali spolupráci s mnoha experty, kteří se věnují samosprávné a školské
problematice, a v neposlední řadě jsme aktivity
v oblasti předškolního a základního vzdělávání
rozšířili o právní poradenství a vydávání odborného školského časopisu Škola v právu.
Všechny tyto činnosti pak přirozeně vedly
k myšlence, že by bylo chybou nepředat naše
zkušenosti a poznatky zpět do území – a to formou on-line seminářů. Proto po loňské úspěšné letní škole pro ředitele škol přicházíme s nabídkou webinářů, které přinášejí starostům,
ředitelům škol a ostatní odborné veřejnosti aktuální informace.

GDPR prakticky: bonus pro
klienty našich pověřenců
Poslední úterý v měsíci se věnujeme
osobním údajům
Pro klienty našich pověřenců z řad obcí i škol
vysíláme od začátku letošního roku webináře
věnované nejrůznějším tématům souvisejícím
s ochranou osobních údajů. A protože chceme

být hlavně praktičtí, pojmenovali jsme tento
cyklus docela předvídatelně: GDPR prakticky.
Zpravidla poslední úterý v měsíci se setkáváme
s odborníky, kteří našim obcím a školám zprostředkovávají informace z nejrůznějších oblastí; od počátku letošního roku jsme se věnovali
problematice spisové služby, IT zabezpečení
na obcích nebo likvidaci osobních údajů po
testování zaměstnanců na obcích a ve školách.
Účast na těchto webinářích je pro naše klienty
zcela zdarma!

Květnový webinář se bude věnovat
zákonu o střetu zájmů
Rok 2022 je rokem voleb do zastupitelstev obcí a měst. Jejich představitele čekají povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů, které se
právě ke konci, případně začátku funkčního
období vážou. Budou muset podat výstupní
oznámení a po (znovu)zvolení do funkce pak
oznámení vstupní. To ale není všechno – tak
jako každý rok podávají do konce června tzv.
průběžné oznámení.

Jak v množství povinností
neudělat chybu?
To se dozvíte právě na dalším webináři, který
se uskuteční již za několik dní, v úterý 24. květ-

na odpoledne. Obce, jimž poskytujeme službu
pověřence, dostanou jako obvykle odkaz pro
připojení od svých pověřenců přímo do své
e-mailové schránky!

SMS-seminář:
nový vzdělávací projekt
nejen pro představitele škol
Semináři reagujeme na aktuální
potřeby škol i zřizovatelů
SMS-seminář se zaměřuje výhradně na školská
témata, která ale mohou nezřídka zaujmout
i zástupce zřizovatelů. Obvykle každý čtvrtek
krátce po poledni nabízíme dvouhodinový
webinář vedený zajímavou osobností s bohatými praktickými zkušenostmi. Tematicky se
snažíme reflektovat aktuální potřeby našich
škol, proto byl třeba duben zasvěcený nejrůznějším aspektům přijímacích řízení. Před letními prázdninami se pro změnu podíváme například na zřizovací listiny nebo školní řády, pro
jejichž revizi se právě v průběhu léta otevírá
prostor.
Na rozdíl od webinářů GDPR prakticky jsou
tyto webináře zpoplatněné, snažíme se ale
o co nejvstřícnější podmínky, které podtrhuje
25% sleva pro klienty našich pověřenců.

SMS-seminář: Když dva dělají totéž, není to totéž
Možná si říkáte, že různé webináře nabízí kde kdo. A máte pravdu. Proto se je snažíme připravovat trochu jinak a lépe.
Účastníkům webinářů ještě před začátkem poskytujeme prezentaci, mají možnost položit lektorům otázky a obecně
usilujeme o praktičnost a srozumitelnost. S tím souvisí naše vysoké požadavky při výběru lektorů. Trváme na tom, že
musí jít o zkušené respektované osobnosti s bohatými praktickými zkušenostmi. Školením, která šustí papírem, jsme
se chtěli za každou cenu vyhnout.
Podstatný je i nižší počet účastníků na každém webináři. Tím se otevírá možnost ptát se přímo
lektora, požádat o dovysvětlení části problematiky přímo v průběhu školení. S nadsázkou proto
můžeme hovořit o webinářích rodinného typu, na kterých se naši lektoři setkávají s účastníky
z řad představitelů škol a vedle výkladu s nimi diskutují o problémech, které život přináší.
A že je skladba témat pestrá a příležitostí pro diskuzi a výměnu zkušenosti existuje celá řada, dokazujeme na našich webových stránkách (https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/
SMS-seminar/), kde najdete květnový a červnový program webinářů, na něž se můžete rovnou
přihlásit.
Těšíme se na viděnou na našich webinářích!
Jitka Hanáková
koordinátorka vzdělávacích aktivit SMS-služby
(s přispěním Lenky Matějové)

12

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2022

Dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení?
Požádat můžete do konce června 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 27. dubna finální podobu výzvy z Národního plánu obnovy (komponenta 2.2.2) na rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení s příjmem žádostí od letošního 5. května do 30. června
příštího roku.
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace
soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Výzvou podpořeny budou i projekty zaměřené na přípravu
pro budoucí dobíjecí stanice (EV ready) pro
elektromobily.
Výše dotace pro aktivitu rekonstrukce veřejného osvětlení je stanovena 30 Kč za každou jednu ušetřenou kWh elektrické energie
ročně, maximálně však 4 mil. Kč pro obce do
10 000 obyvatel, resp. 10 mil. Kč pro obce nad
10 000 obyvatel. Podpora na přípravu pro dobíjecí stanice (EV ready) je stanovena v maxi-

mální výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro
jeden dobíjecí bod.
Pro splnění kritéria přijatelnosti projektu
bude nezbytné dodržení technických parametrů stanovených výzvou (mj. požadavek na
úspory energie minimálně 30 %).
V případě dotazů či zájmu o přípravu žádosti se neváhejte obrátit na naše dotační
specialisty na adrese
dotace@smscr.cz.
Martina Kurzová
vedoucí dotačního
servisu

Jak dlouho je obec povinna uchovávat dokumentaci
k veřejné zakázce?
V průběhu výběrového či zadávacího řízení zadavatel vyhotovuje či získává od účastníků řízení dokumenty, které
s procesem výběru dodavatele souvisejí. Po jak dlouhou dobu je zadavatel povinen tyto dokumenty archivovat?
A jak je to s dokumenty zveřejněnými na profilu zadavatele?
Povinnost na deset let
Ustanovení § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
stanoví, že zadavatel je povinen uchovávat
veškerou dokumentaci o zadávacím řízení po
dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení, tedy od uzavření smlouvy či zrušení řízení,
ke kterým je nutné přičíst ještě lhůtu pro podání námitek dle ust. § 51 uvedeného zákona.
V případě, že je provedena změna závazku neboli uzavření dodatku ke smlouvě, desetiletá
lhůta se počítá ode dne jeho uzavření.

Kdy to neplatí?
To neplatí pouze v případě, že by dokumentace o veřejné zakázce nebo záznam o úkonu
učiněném elektronicky byly archiválií ve smys-

lu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, a tento určí lhůtu delší.

Jaká hrozí pokuta?
Nepořízení nebo neuchování dokumentace
o zadávacím řízení je přestupkem zadavatele
a může za něj být zadavateli uložena pokuta
až do výše 10 % ceny veřejné zakázky, respektive do 20 000 000 Kč, pokud nelze celkovou
cenu veřejné zakázky zjistit.

Povinnost pořizovat dokumentaci
o zadávacím řízení
V ust. § 51 zákona dále stanoví zadavateli povinnost pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální

fázi zadávacího řízení. Jednoduše řečeno, není
možné dokumenty vyhotovit až v závěru nebo
po ukončení daného řízení. Důvodem pro toto
pravidlo je možnost přezkoumat úkony zadavatele ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže kdykoli v průběhu zadávacího řízení.

A jaká pravidla platí pro veřejné
zakázky malého rozsahu?
Pro ty je doporučeno veškerou dokumentaci
uchovávat po dobu pěti let. Nezapomínejme
ale, že v případě, jedná-li se o dotovanou veřejnou zakázku, musí být dodrženy podmínky
a lhůty archivace stanovené poskytovatelem
dotace, pokud je poskytovatel stanoví.

Pro úplnost…
Pro úplnost ještě dodejme důležité pravidlo týkající se dokumentů a informací, které byly
zveřejněny na profilu zadavatele. Ty musí být
dle ust. § 17 odst. 2 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, přístupné po dobu nejméně dvou let
od jejich uveřejnění.
Eliška Kloučková
administrátorka
veřejných zakázek
SMS-služby
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Plzeňský a Karlovarský kraj

Také nezveřejňujte při záměru energetický
štítek? Může vám hrozit pokuta!
Na samosprávy na západě Čech si posvítila Státní energetická inspekce (SEI), která při jarní kontrole narazila na pochybení, jež rozhodně nebude ojedinělé. Třeba město Skalná prý porušilo ustanovení zákona o hospodaření energií, neboť na zveřejněném záměru neuvedlo klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti budovy.
Město ale nález úřadu neakceptuje a hodlá se proti němu bránit třeba i soudní cestou, vysvětlují v rozhovoru starostka Rita Skalová a tajemnice Martina Muchnová.
Jak a s jakým závěrem proběhla ve vašem městě kontrola Státní energetické inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj?
Kontrola proběhla dálkovým způsobem, kdy inspekce městu zaslala
oznámení o jejím zahájení s tím, že kontrolovat bude záměr našeho
města pronajmout bytovou jednotku. Ten byl klasicky zveřejněn na
elektronické úřední desce. Výsledkem bylo zjištění, že město nedodrželo ustanovení § 7a odst. 3 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zjednodušeně řečeno, že na záměru města, jako reklamním
a informačním materiálu, nebyla uvedena klasifikační třída ukazatele
energetické náročnosti budovy, ve které je umístěna bytová jednotka.
Akceptovali jste tento nález nebo jste se proti němu rozhodli bránit?
Nalezené pochybení jsme rozhodně neakceptovali, neboť zastáváme
názor, že záměr města při nakládání majetku není reklamním ani informačním materiálem, jak se domnívá Státní energetická inspekce. Podali jsme tak obratem podrobně odůvodněné námitky proti protokolu.
Na tvorbě námitek se podíleli i legislativní analytici ze SMS ČR, za jejichž pomoc ještě jednou moc děkujeme.
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Vaše námitky však úřad nepřijal. Jaký tedy bude další postup a jste odhodláni to případně dotáhnout až k soudu?
Ano, úřad naše námitky zamítl, ale dle našeho názoru se s nimi nevypořádal, pouze ve svém rozhodnutí zopakoval tvrzení, že město porušilo
ustanovení zákona o hospodaření energií. V současnosti čekáme, jak
bude SEI postupovat dál. Patrně zahájí přestupkové řízení. Proti tomu
jsme taktéž rozhodnuti podat opravný prostředek a popřípadě se hájit
soudní cestou tak, aby případně vznikl precedent i pro další obce.
Je něco, co byste chtěly závěrem k této zkušenosti dodat?
Věříme, že by obce uvítaly, kdyby nejdříve ze strany státních orgánů obdržely upozornění na danou problematiku, až poté se přistupovalo ke
kontrolám a případným sankcím.
Děkuji vám oběma za váš čas a přeji mnoho sil v boji, který jste se rozhodly
vést i za ostatní samosprávy!
Proběhla i u vás podobná kontrola?
Budeme rádi, když nám o tom napíšete.
Roman Svoboda,
manažer SMS ČR
pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji se konal seminář
o spisové službě
Spisová služba a archivace byla tématem dalšího z kurzů, jež se konají
v rámci projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu“ pod
hlavičkou SMS ČR. Seminář se uskutečnil na konci dubna v prostorách
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Zahrnoval
mimo jiné povinnosti původce i příjemce, popisoval putování fyzického
i elektronického dokumentu od začátku do konce, ale hlavně upozornil
na nejčastější chyby. „Jsem ráda, že jsem mohla po delší odmlce připravit seminář v prezenční formě,“ shrnula po skončení akce krajská manažerka
Milada Vopálková, kterou potěšil mimořádný zájem více než 40 účastníků.

Milada Vopálková
manažerka SMS ČR
v Jihočeském kraji

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2022

Středočeský kraj

Aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje 11:11
Jedenáctá aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
za jedenáct let vyvolává otázky, např. kudy vede hranice mezi salami-slicing a zanedbatelnými vadami.
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentace, jejíž
pořízení a vydání je dáno stavebním zákonem a správním řádem. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK) byly vydány formou opatření obecné povahy a nabyly účinnosti v únoru roku 2012.
Jejich první aktualizace byla pořízena po třech letech a nabyla účinnosti v srpnu 2015. Druhá aktualizace nabyla účinnosti po dalších třech letech, v září 2018. V letošním roce by se dalo očekávat, že máme k dispozici čerstvě schválenou aktualizaci třetí nebo zahájení projednávání návrhu čtvrté. Na stole však máme aktualizaci číslo 11. Její zadání bylo
schváleno letos 28. března.
Ptáte se, proč tolik aktualizací?
Dříve, než se budeme zabývat příčinou zvýšení frekvence pořizování aktualizací ZÚR SK, popišme si stav jejich projednání, nabytí účinnosti
a jejich obsah.
Aktualizace ZÚR SK č. 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11 jsou formálně stále ve stavu zrodu, kdy je schváleno pouze zadání, ale dosud nenabyly účinnosti. Aktualizace č. 7 pochází z listopadu 2019, kdy bylo schváleno zadání,
a veřejné projednání se konalo vloni 7. prosince. Aktualizace č. 8 byla
zadána v srpnu 2020 a její veřejné projednání se konalo vloni 16. prosince. K souběhu dvou aktualizací ZÚR SK v jednom měsíci si lze jen
povzdechnout, že loňský prosinec měl Středočeský kraj pěkně nabitý.
Obdobně nabito bude ale i letos v červnu...
Již nyní je totiž známo konání veřejného projednání aktualizace č. 3,
která je úplnou aktualizací ZÚR SK. Veřejné projednání je v plánu dne
6. června.
Vraťme se k obsahu jednotlivých změn
Třetí aktualizace má za cíl, jak již bylo zmíněno, úplnou aktualizaci
včetně vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území. Čtyřka se
soustředí na pět koridorů pro elektrické vedení a na novou elektrickou
stanici Milín. Pětka pojednává o kolejovém propojení Depa Písnice s Jesenicí u Prahy. Šestka má na starosti Bezděčínskou spojku (železnici Nepřevázka – Mladá Boleslav). Sedmička se věnuje vodovodu podél D3.
Osmička propojuje mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy, Bezděčín
chybějícím úsekem II/610. Devítka je nazvána: „RT Poříčany – Světlá n. S.
a spojka v úseku VRT – Nymburk“. Desítka se zabývá vysokorychlostní
tratí Praha – Lovosice, úsekem od Prahy k hranici kraje. Jedenáctka se
soustředí na vodovod v oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky.
Jedna aktualizace za rok
Přejděme k rozboru příčin průměrného počtu jedna aktualizace ZÚR
SK za rok. Musíme začít trochu zeširoka:
Předmětem zásad územního rozvoje je usměrnění způsobů využití
území, s ohledem na veřejný zájem na udržitelném rozvoji a ochraně
určitých společensky významných hodnot. Zásady jsou nadřazeny
územním plánům obcí a vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR. Jejich výsledkem je plošné a prostorové uspořádání území daného kraje,
v mantinelech stanovených zákony, s dodržením principu subsidiarity
a se zdrženlivostí vůči nadměrné regulaci.
Zatímco území je jen jedno, možností jeho využití bývá několik. Vydávání zásad územního rozvoje a jejich aktualizace proto bývají sledované všemi obcemi, vlastníky nemovitostí, ale i širokou veřejností.

ka soukromých zájmů nebo několika veřejných zájmů navzájem. Na jedné straně stojí správní orgány, které by měly hájit co možná nejefektivnější a nejšetrnější využití území. Na druhé straně můžou stát vlastníci
nemovitostí. Své preference mohou prosazovat také zástupci obcí, zástupci veřejnosti a různé spolky, které bojují za ochranu životního prostředí či památek.
Všichni nemůžou nikdy uspět. Jejich cíle jsou protichůdné. Výsledné
řešení zásad tedy bývá kompromisem, s nímž nemusí být všichni spokojeni a žádají nápravu.
Holistický pohled na věc
Vyvstává otázka, zda je možné sladit všechny úmysly a snahy do obecně
prospěšné podoby. Odpověď je nasnadě: Každé téma vyvolávající pozornost bude mít svou vlastní aktualizaci. Pokračuji v úvahách: Lze vytvořit
jakoukoliv funkční koncepci s vytrháním jednotlivostí z celku a jejich řešením stranou? Nebylo by lepší, abychom si uvědomili, že zásady územního rozvoje vyžadují holistický přístup všech zúčastněných? Vždyť
v průběhu jejich pořizování by mělo být koncepčně prověřeno, zda plánované záměry mají šanci být realizovány, např. i z pohledu budoucího
zatížení území, a preventivně tak bránit vynakládání energie a peněz na
projekty nesmyslné, nerealizovatelné či veřejnoprávně neschůdné.
Proto držme palce třetí aktualizaci ZÚR SK, na jejíž veřejné projednání se můžeme těšit v červnu, aby široký úhel
pohledu na využití území a nadhled potvrdila.
Gabriela Licková
manažerka SMS ČR
ve Středočeském kraji
Zdroj informací: webové stránky Středočeského kraje – Územní plánování na
úrovni kraje a Usnesení krajského zastupitelstva; Registrační listy ZÚR SK na
portálu Ústavu územního rozvoje; časopis Správní právo, článek od Jany Janderové s názvem Územní plány a správní soudy (2014)

Jihomoravský kraj

Předsednictvo jednalo se zástupci kraje
o problémech malých obcí
Především o problémech, které trápí malé obce, diskutovalo krajské
předsednictvo SMS ČR s náměstkem hejtmana Janem Zámečníkem,
vedoucím odboru regionálního rozvoje Ivem Minaříkem a dalšími zástupci tohoto odboru. U „kulatého stolu“ na krajském úřadě se sešli
v pondělí 2. května.
Největší pozornost věnovali diskutující zachování prodejen na malých
obcích s podporou krajských dotací, přehodnocení bodování žádostí
o dotace ve prospěch malých obcí, zachování poboček České pošty, řešení specifických problémů socioekonomicky slabších oblastí částí kraje, zachování dopravní obslužnosti v odlehlých částech kraje a novým
dotačním programům zaměřeným na menší obce.
Starostové pochválili kraj za jednoduchost
administrace dotačních žádostí
Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba udržovat úzkou spolupráci mezi SMS ČR a krajem i v dalším období. Starostové pochválili kraj
za jednoduchost administrace žádostí o krajské dotace. „Aby se kraj mohl zabývat tématy, která malé obce trápí, je potřeba o těchto problémech vědět
přímo z území,“ uvedl vedoucí oddělení strategického rozvoje Pavel Fišer.

Dochází ke střetu veřejného zájmu se zájmy soukromými
Při volbě konkrétní varianty řešení využití území pak zcela logicky dochází ke střetu veřejného zájmu se zájmy soukromými, ke střetu několiSMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 5/2022

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR
v Jihomoravském kraji
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Olomoucký kraj

Amazon slíbil, že se k případným potížím
kolem haly nepostaví zády
Už podruhé se starostové obcí z okolí Kojetína sešli na zámku v Tovačově, aby debatovali o projektu robotického logistického centra nadnárodní společnosti Amazon, jež se zabývá provozováním e-shopu.
V úterý 12. dubna se jednání zúčastnili i zástupci investora, developera a nájemce. Všechny přítomné ujistili, že obrovská hala, ve které by
mělo najít zaměstnání na dva tisíce lidí, bude mít pro region více kladů než záporů. Schůzky se zúčastnila i senátorka Jitka Chalánková,
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a dva jeho náměstci.
Provozovatel: Řidiče „pohlídá“ GPS systém, budou jezdit po dálnici
Opět přišla na přetřes otázka dopravy, neboť zástupci samospráv se obávají, že zahájením provozu společnosti Amazon v areálu bývalého kojetínského cukrovaru výrazně přibude kamionů, jež budou projíždět obcemi a ničit
v nich vozovky. Tento scénář však provozovatel haly předem vyloučil s tím,
že řidiče bude „hlídat“ GPS systém, který je bude navádět na dálnici. „Oni
mají přesně určen čas, do kdy musejí zásilky doručit. Kdyby nepoužívali dálnice
a sjížděli na vozovky II. a III. třídy, tento limit by nestihli a riskovali by tak pokutu,“
vysvětlil Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon pro ČR.

Areál bývalého cukrovaru v katastru města Kojetína, na kterém bude od příštího roku naplno zahájen provoz nadnárodní e-shopové společnosti Amazon.
Po debatě, při které byly postupně zodpovězeny všechny položené dotazy, se zúčastnění dohodli na tom, že veškeré případné potíže, které
vzejdou z projektu Amazonu v Kojetíně, budou společnými silami operativně a konstruktivně řešit. 
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR v Olomouckém kraji

Krajské shromáždění lákalo členy
na zajímavý program do Majetína
Květnové krajské shromáždění, které tentokrát pozvalo členy SMS ČR k setkání do Majetína na Olomoucku, nabídlo program plný aktuálních témat, jakými jsou nové programové období, současný stav na trhu s energiemi, zajištění obecních prostředků na bankovních účtech, odpadové paragrafy a plány rozvoje vodovodů a kanalizací.
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji

Královéhradecký kraj

Zástupci investora, developera a nájemce projektu robotického logistického centra u Kojetína na dubnové schůzce se starosty na zámku v Tovačově.
Případné potíže se budou operativně řešit
Dalšími argumenty se zástupce nadnárodní společnosti snažil postupně vyvrátit všechny obavy ze strany obcí, které se týkaly např. nevyrovnaných mzdových poměrů – kdy Amazon nabízí dělnickým profesím
nepoměrně vyšší plat než firmy v okolí. To by mohlo mít za následek odliv a následný nedostatek zaměstnanců nejen v soukromých společnostech, ale i na úřadech, kde je nutné dodržovat tabulkové platy.

O pomoci ukrajinským ženám, stavebním
zákonu či termínu krajského shromáždění
Pomoc Ukrajině, stavební zákon či termín krajského shromáždění
probíralo krajské předsednictvo SMS ČR v Královéhradeckém kraji,
které se sešlo v plné sestavě. Krátce se dostalo i na soutěž Vesnice roku a programové období 2021+.
Ukrajinským ženám a dětem pomáháme
Všechny členské obce se zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Jejich představitelé se shodli, že se podařilo je skvěle začlenit mezi obyvatele. V Dubenci například zaměstnali ženy prchající před válkou v místní
pekárně, vytvořili pro ně sbírku a jsou připraveni pomáhat i nadále.
S rušením stavebních úřadů nesouhlasíme
Dalším bodem programu byl nový stavební zákon. Přítomní vyjádřili
jednoznačný nesouhlas s rušením stavebních úřadů především z důvodu špatné dostupnosti a shodli se, že to přinese mnohem víc problémů než přínosů.
Krajské shromáždění je v plánu 13. září
Krajské shromáždění SMS ČR Královéhradeckého kraje se podle předběžného plánu uskuteční v úterý 13. září v budově Krajského úřadu
v Hradci Králové. Zapište si to do diářů. Program
i další informace včas obdržíte.

Generální manažer společnosti Amazon pro ČR Michal Šmíd odpovídá na dotazy starostů z okolí Kojetína, kde vyrostla obrovská hala pro odbavování zakázek e-shopu.
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Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR
v Královéhradeckém kraji
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Liberecký kraj

Pardubický kraj

Krajské shromáždění shrnulo vše podstatné, Pusto a prázdno v Pusté Kamenici?
co dnes potřebují starostové vědět
Ani náhodou!
Výjimečné prostory historického sálu liberecké radnice vybrali organizátoři k uspořádání krajského shromáždění. Jaké bylo a kdo si ho nenechal ujít?
O přivítání účastníků se postaral primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. Aktuality ze SMS ČR shrnul první místopředseda sdružení Oldřich Vávra, informace z krajského úřadu zazněly z úst Jiřího Ulvra, člena
rady Libereckého kraje pověřeného řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje
venkova, a Petra Tulpy, náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu
sociálních věcí. Prezentaci nabízených služeb představily SMS-služby,
novinky z legislativy týkající se nového stavebního zákona a rušení stavebních úřadů či problematiky odměňování starostů vysvětlil legislativní analytik SMS ČR Dominik Hrubý.

Vzdělávací kurz na téma Spisová služba a archivace pro obce I. typu
uspořádalo SMS ČR v úterý 26. dubna v rámci projektu Vzdělávání
zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21 také v Pusté Kamenici
v Pardubickém kraji.

Představitelka Státního okresního archivu Hradec Králové provedla více než 40 posluchačů povinnostmi průvodce i příjemce, cestou listiny
od začátku do konce a legislativou vztahující se k vedení spisové služby
všech veřejnoprávních průvodců, kam patří rovněž obce.

Ředitelka ÚP o možnostech čerpání dotací na VPP a APK
Pozvání přijal i senátor Jiří Vosecký a ředitelka sekce krajské pobočky
Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, která promluvila o možnostech čerpání dotací na veřejně prospěšné pracovníky (VPP) a asistenty
prevence kriminality (APK). Ujistila přítomné starosty, že budou mít
nadále možnost požádat o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci VPP a že udělá vše pro to, aby bylo těmto žádostem vyhověno
a pracovní smlouvy se uzavíraly na jeden až tři měsíce. „Velmi bude záležet na tom, kolik se podaří sehnat peněz,“ řekla.

Krajské předsednictvo zůstává v původním složení
Krajské shromáždění bylo volební. Složení krajského předsednictva se
ale ani po volbách nezměnilo a dál bude pokračovat ve své práci.
Petra Černá
manažerka SMS ČR
v Libereckém kraji

Po nelehkém tématu přišla zasloužená odměna v podobně prohlídky
Pusté Kamenice, která v roce 2018 vyhrála soutěž Vesnicí roku Pardubického kraje. To se podařilo pod taktovkou místního starosty Jaroslava Sklenáře. Znát ho můžete mimo jiné z lednové SMSKY, kde se v rozhovoru představil v jedné z hlavních rolí v seriálu Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně
za lidi?

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji
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Kraj Vysočina

Už žádné výmluvy při uzavírání služebností
„věcných břemen“ na majetku Kraje Vysočina
Kraj Vysočina postupoval do letošního roku k uzavírání služebností
„věcných břemen“ na svých pozemcích podle ceníku, který schválila
rada a zastupitelstvo kraje. Od loňského roku platí nový zákon, podle
nějž mají „síťaři“ možnost uplatňovat uzavírání smluv a stanovení
poplatku za služebnosti podle znaleckého posudku.
Z tohoto důvodu vyvolala akciová společnost ČEZ jednání s majetkovým odborem a s radním pro oblast majetku Karlem Janouškem, starostou obce Police. Společnost ČEZ působí na třetině území kraje převážně na Havlíčkobrodsku, zatímco společnost E.ON, s.r.o., a její provozovatel distribuční sítě EG.D, a.s., na zbývající části území kraje. Po
několika jednáních bylo dohodnuto, že obě společnosti budou zpracovávat znalecké posudky na své náklady. Ty poté předloží kraji a pracovníci majetkového odboru je posoudí dle portálu eBřemena „program
Pluto-OLT“. Po ročním vyhodnocení se případně znalecké posudky zruší
a vše se bude oceňovat již v programu Pluto-OLT.
Kraj Vysočina má svého zástupce i v Asociaci krajů ČR a v přípravách
smluv si počíná stejně jako Liberecký kraj. V budoucnu mají všechny
kraje postupovat stejně. Rada Kraje Vysočina schválila 8. února usnesení, v němž tento postup pro ukládání sítí do svých pozemků stanovila.
Od tohoto data musí uvedené společnosti postupovat podle dohody.
Už není možné se vymlouvat, že Kraj Vysočina nechce uzavřít smlouvy
na tyto služebnosti a blokuje tak rozvoj území. Pokud by se ještě objevil
nějaký sporný případ, obraťte se prosím na odbor majetkový Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
Karel Janoušek
radní Kraje Vysočina pro oblast majetku

Elišku Olšákovou střídá Ladislava Hradilíková
Starostové z celého kraje tak mohli hned na začátku shlédnout moderní
videoprojekci o valašské přírodě a památkách Zlínského kraje. Po úvodních projevech pak přišla na řadu volba nové předsedkyně, protože stávající krajská předsedkyně Eliška Olšáková získala v listopadu v Ostravě
celostátní předsednický post. Žezlo předala starostce Vítonic Ladislavě
Hradilíkové, která byla jednohlasně zvolena všemi přítomnými. Novým
2. místopředsedou se místo Oldřicha Vávry, jenž zastává také celostátní
post 1. místopředsedy, stal Josef Jandouš ze slováckých Nedachlebic.

Zlínský kraj

Krajské shromáždění v Horní Lidči:
Zaujaly nevšední prostory i aktuální program
Téměř padesát starostů ze Zlínského kraje si našlo cestu do Horní Lidče
na Valašsku, kde se konalo Krajské shromáždění SMS ČR Zlínského kraje.
Prostory byly opravdu neobvyklé: akci hostil Trezor přírody, nově postavená budova pro přírodní expozici, která ještě nebyla oficiálně otevřena.
Událost si nenechalo ujít ani šest starostů z nečlenských obcí. „Akci jsem
uspořádala zde, aby nás starostové právě odsud znali. Sice to měli dál zástupci
obcí například ze Slovácka, ale Valašsko je pro nás zatím slabším regionem,
proto jsem zariskovala a místo konání po domluvě s předsednictvem zvolila tady,“ podotkla krajská manažerka Iva Šimoníková.

Aktuality o kompenzacích pro uprchlíky i veřejné dopravě
Po volbě pak byl čas na aktuální příspěvky týkající se finančních kompenzací pro uprchlíky z Ukrajiny, které přednesla Monika Filáková
z Krajského úřadu Zlínského kraje a Miriam Majdyšová ze zlínského
úřadu práce. Před starosty předstoupili také zástupci společnosti KOVED, kteří představili změnu krajské veřejné dopravy na zónovou. Bohatý program uzavřeli Jana Koldová z krajského úřadu s tématem dotačních možností pro obce, Jitka Hanáková ze SMS služeb a Michal Jurda z Elektrowinu. Po obědě následovala prohlídka expozičních prostor,
které se starostům velmi líbily, a pro zájemce ještě kurz vybraných elektronických nástrojů s lektorem Michalem Hindou.
„Za pomoc s organizací velmi děkuji místostarostovi Horní Lidče a členu našeho předsednictva Stanislavu Petříkovi a Jitce Hanákové ze SMS služeb,“ uzavřela manažerka.
Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR
ve Zlínském kraji
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Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi?

Seriál

Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Starosta student: Je zdravé někdy vidět svoje
město zdálky a mít možnost se inspirovat okolo,
říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský
Psal se rok 2018 a do čela více než pětitisícového města na pomezí Českého Středohoří, Lužických hor a Českého Švýcarska usedl tehdy pouze třiadvacetiletý student práv Jan Papajanovský, toho času nejmladší starosta v celém Česku.
Jak hodnotí své první období v pozici starosty, jak se mu daří kloubit řízení města se studiem a co ho překvapilo?
Pane starosto, jaký máte vztah
k České Kamenici? Je to vaše rodné
město? Máte nějaké zážitky z dětství,
které by „předurčovaly" vaše budoucí
starostování zde?
Narodil jsem se v sousedním Kamenickém Šenově, ale přímo v České Kamenici žiji asi od
dvou let a mám odsud polovinu rodiny. Na to, že
bych si jako malý hrál na starostu nebo něco
podobného, si nepamatuji (smích). A popravdě
jsem si někdy od 11 let, kdy jsem šel na školu mimo město, udržoval trochu odstup, což pokračovalo i v Praze na VŠ do doby, než jsem se do
města vrátil pracovat jako starosta. Myslím, že
to ale bylo v zásadě ku prospěchu. Je zdravé někdy vidět svoje město trochu zdálky, ve srovnání
s ostatními, mít možnost inspirovat se okolo.

Jako čerstvý absolvent gymnázia jste se
vydal na studia práv, zároveň jste ale
také vyučoval společenské vědy a o chvíli později jste si ještě přidal druhou
vysokou školu a práci na Ministerstvu
financí. Jak se vám dařilo všechny tyto
aktivity kombinovat a stíhat? Nemrzí
vás, že jste kvůli starostování musel
většiny těchto činností zanechat?
Moc kombinovat a stíhat se to samozřejmě nedalo. Obě práce jsem samozřejmě musel ukončit, po chvíli i druhou vysokou školu, ekonomku. Soustředil jsem se na práci a také na dodělání práv, kde jsem aktuálně v 8. ročníku. Ale už
se snad blížím ke konci, dodělat je chci do léta.
A zda mě to mrzí? Mrzí, samozřejmě, mám totiž problém, že mě obecně baví skoro všechno,
co dělám. Takže občas trochu nostalgicky vzpomínám – ale asi bych ani zpětně neměnil. Dělat starostu je také mimořádně naplňující a zábavná práce, navíc člověk má opravdu bezprostřední možnost ovlivňovat, zvyšovat kvalitu
života svých spoluobčanů.

Svého času jste byl nejmladším
starostou v Česku. Jaké hlavní faktory
vedly k tomu, že jste město převzal tak

mladý? Objevily se nějaké negativní
komentáře k tomuto faktu? Byl (či stále je) váš věk v něčem výhodou?
Popravdě jsem neměl moc na výběr – vyhráli
jsme v roce 2018 myslím trochu překvapivě
s dvojnásobným výsledkem oproti ostatním
stranám, takže mi jako lídrovi nezbývalo než
odpovědnost převzít a jít starostu dělat, cokoliv jiného by bylo vůči voličům nefér. S nějakými výhradami vůči věku se běžně nesetkávám,
já sám si jsem určitého hendikepu, co se týká
životních zkušeností, vědom, takže se běžně
snažím radit se zkušenějšími starosty a starostkami. A výhodou byla myslím mediální pozornost, která se díky mému komunálnímu angažmá České Kamenici dostala – jsme turistické město na hranici národního parku se třemi
CHKO a památkovou zónou, takže každá mediální zmínka je pro nás v zásadě pozitivní.

Na co jste za své již téměř čtyřleté
působení v pozici starosty nejvíce hrdý?
Na prvním místě zmíním asi mezilidské vztahy. S kolegy v radě města vycházíme výborně,
můžeme si ve všem věřit a když se na něčem
neshodneme, vedeme férovou a kultivovanou
diskusi. Podobně to držíme i v našem sdružení
– z 15 kandidátů v předchozích volbách do toho chce jít 14 znovu, což beru jako velmi pozitivní signál. A podařilo se velmi uklidnit i dříve
trochu vyhrocenou diskusi mezi koalicí a opozicí v zastupitelstvu. Směrem do města je to
pak naše investiční aktivita – z ročního objemu nenárokových, zpravidla investičních dotací do pěti milionů korun jsme se dostali někam ke 40 milionům, za což patří velké poděkování lidem z úřadu, jejichž kompetence
v tomto ohledu za poslední roky neuvěřitelným způsobem narostla.

Jaký sen jste si naopak ještě v pozici
starosty nesplnil?
Ty sny mám dva – dotáhnout dvě největší investiční akce, které máme připravené a které
se prostě za čtyři roky, navíc ještě v době covidových omezení rozpočtu a projekčních a dalších kapacit, nedaly stihnout. První z nich je re-
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konstrukce zavřeného kina na multifunkční
kulturní sál, máme připravený projekt včetně
stavebního povolení, který vzešel z mezinárodní architektonické soutěže. A druhým projektem je potom nový komunitní dům pro seniory od renomovaného studia Bod architekti,
kterým chceme pohnout s dlouho neřešeným
problémem tristního technického stavu našeho stávajícího domova. Zde nám ovšem dělají
problémy úředníci z úřadu ORP v Děčíně, a tak
na stavební povolení stále ještě čekáme.

Půjdete do voleb i letos? Jaké vidíte či
vnímáte odlišnosti mezi volbami před
čtyřmi lety, kdy jste kandidoval poprvé
a vše bylo nové, a volbami letošními,
kdy svůj mandát budete obhajovat?
Ano, už jsme se s kolegy z našeho sdružení dohodli, že chceme zkusit naše mandáty obhájit
a já bych rád pokračoval jako starosta. Jiné je
to teď v tom, že máme rozdělanou práci, kterou bychom chtěli dotáhnout, navázat na ni,
to z hlediska naší motivace. Zároveň mám já
19

práci jsem odevzdal před týdnem, státnice měl
nadvakrát loni, takže významnou část času mimo práci mi spotřebovalo studium. Jinak relaxuji povětšinou sportem, rád jezdím na kole,
plavu, běhám a v poslední době jsem se vrhnul
na squash. Za tím ale musím do Děčína, v Kamenici kurty nemáme. Třeba další výzva do budoucna (smích).

sám samozřejmě mnohem detailnější znalost o fungování města, než jakou jsem měl
před čtyřmi lety ještě jako opoziční zastupitel.
Takže pro voliče bude naše „nabídka", míněno
to, co z hlediska programů a kompetencí nabídneme, realističtější a zkušenější.

Na závěr nám na sebe prozraďte, jak
nejraději trávíte svůj volný čas. Jdete za
kulturou, sportem či se věnujete rodině?

Rozhovor vedl
Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji

Jak jsem už zmiňoval, starostování dost zpomalilo moji snahu dodělat práva. Diplomovou

KDY / KDE / CO
Portál zastupitele
čtvrtek 19. 5.
VODA V KRAJINĚ A OBCI
Prezenční stáž s praktickou ukázkou realizovaných projektů v obci. Vlastiboř (Jihočeský
kraj). Lektoři: Vlastimil Smítka, starosta obce
Vlastiboř, expert na územní plánování, stavební řád, ochranu přírody a krajiny, posuzování
vlivu na životní prostředí; Jiří Zicha, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, UTB
ve Zlíně, zastupitel města Luhačovice; Luděk Beneš, expert na rozvoj a obnovu venkova, zastupitel obce Dymokury.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
úterý 24. 5.
VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE
A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Online kurz. Lektor: Michal Hinda a Ing. Jan Havlík, MPA. Kurz je zaměřen na představení aplikací Zasedání zastupitelstva online a Správní řízení a jejich využití.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/
úterý 24.5. – čtvrtek 2. 6.
ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
Online kurz. Lektoři: Ing. Jan Havlík, MPA,
JUDr. Eva Cempírková, Petr Halada, RNDr. Marek Komárek, Mgr. Dominik Hrubý, Ing. Lubomír Kříž. Kurz pro volené zástupce a zaměstnance obcí I. typu.
Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271
Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu
2018–2021

SMS-služby s. r. o.
čtvrtek 19. 5., 13:00 – 15:00 hod.
ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY:
PRVNÍ KROKY VE FUNKCI
Dvouhodinový webinář
Přednášející: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 19.5. 15:30 – 16:30 hod.
NOVÁ METODIKA K ODMĚŇOVÁNÍ
ŘEDITELŮ ŠKOL
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Petr Halada
Cena 400 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 26. 5., 13:00 – 15:00 hod.
ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Jarmila Kotrbová
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 2. 6., 13:00 – 15:00 hod.
ŠKOLA PRACOVNÍHO PRÁVA PRO ŠKOLY
Dvouhodinový webinář
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 9. 6. 14:00 – 16:00 hod.
SPISOVÁ SLUŽBA PRO ŠKOLY:
VÝZVY ROKU 2022
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Mgr. Hana Brzobohatá
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 16. 6., 13:00 – 15:00 hod.
GDPR A ŠKOLY: FAKTA A MÝTY
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

SMS ČR
Akce ve vašem kraji
pondělí 30. 5., od 10.00 hod.
Plzeňský kraj: KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO
Jednání v obci Volduchy.
Bližší informace: Roman Svoboda, krajský manažer, svoboda@smscr.cz, tel.: 722 796 533
úterý 31. 5., od 15.00 hod.
Moravskoslezský kraj:
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR
Jednání v obci Čavišov.
Bližší informace: Michal Dresler, krajský manažer, dresler@smscr.cz, tel.: 604 773 327
čtvrtek 9. 6.
Jihomoravský kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Obec Petrov. Akci předchází jednání krajského
předsednictva (od 9:00). Bližší informace:
Blanka Březinová, krajská manažerka,
brezinova@smscr.cz, tel.: 606 084 855
čtvrtek 9. 6., od 12.30 hod.
Liberecký kraj: KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO
Jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje
v Liberci. Bližší informace: Petra Černá, krajská
manažerka, cernap@smscr.cz,
tel.: 604 967 432
pondělí 13. 6., 13.30 – 16:00 hod.
Středočeský kraj:
KRAJSKÉ PŘESEDNICTVO SMS ČR
Online jednání. Bližší informace: Martina Jiříková, krajská manažerka, jirikova@smscr.cz,
tel.: 605 039 967
úterý 14. 6., od 14:00 hod.
Moravskoslezský kraj:
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Obec Horní Suchá. Doprovodný program začíná
již ve 12.30 hod. Bližší informace: Michal Dresler,
krajský manažer, dresler@smscr.cz,
tel.: 604 773 327

Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních
samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 16. 5. 2022, 5/2022,
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková, sulakova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Šuláková.

