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Navržená novela stavebního zákona,
která mimo jiné ruší větší počet
stavebních úřadů, představuje podle
Sdružení místních samospráv ČR
obrovskou celospolečenskou změnu,
která stejně jako v minulém volebním
období nebyla ani nyní představena
samosprávám, kterých se přitom týká.
Z dotazníkového šetření SMS ČR
v nedávné době vyplynulo, že většina
dotázaných vnímá změnu z pohledu
své velikosti a problémů, které
kontinuálně řeší, negativně…

Aktuálně
JAK ZÁKON ŘEŠÍ NEZÁJEM
OBČANŮ O KANDIDATURU
DO ZASTUPITELSTVA OBCE?
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Neblahým trendem posledních let je
pokles zájmu o působení v orgánech
obce v čele se zastupitelstvem. Narůstající objem zákonných povinností
a administrativní zátěže postupně
jednak tlačí stále více dlouholetých
zastupitelů k rozhodnutí nepokračovat
ve funkci, jednak odrazuje potenciální
nové zájemce…
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PROČ BUDU ZNOVU
KANDIDOVAT?
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Proč budete znovu kandidovat
v podzimních volbách, zeptali se
starostů krajští manažeři SMS ČR. Oslovili přitom záměrně ty, kteří do
dobrodružství zvaného „komunální
volby“ půjdou. Jejich odpovědi mají být
totiž inspirací těm, kteří opětovnou
kandidaturu zatím zvažují, nebo ji
dokonce odmítají...

Vnitřní připomínkové řízení
neproběhlo…

Editorial

MALINKÉ DETAILY VŠEDNÍHO DNE
Vždycky se můžeme rozhodnout. Vždycky
jsou minimálně dvě cesty, dvě možnosti. Tak
třeba dnes. Babička stojí na chodníku, zřejmě
už delší dobu prohrabává kabelku a zjevně
netuší, že za ní vrčí chodníkový zametací vůz,
ve kterém trpělivý řidič čeká, až mu bábinka
uhne. Když se na něj podívám, usmívá se, krčí
rameny, já se na oplátku taky usměju, že mu
rozumím. Pak se ale vrátím, vždyť stačí tak
málo. „Paní, musíte kousek poodejít, tady za vámi čeká stroj,“ povídám. „Co?“ Vyděšeně na mě
zírá. „Za vámi,“ opakuji a ukazuji... „Jé, pardon,
to jsem nevěděla. Děkuji.“ A mládenec za volantem zvedá palec, jakože dík. Mohla jsem jen
tak přejít a nezajímat se.
Hned o deset metrů dál nabíhám na frekventovaný přechod pro chodce, ještě byla zelená a už zase přecvakla, tady je to vždycky tak
rychlé. Kdo to tu zná, ten ví. Chlápek v autě ale
troubí jako zběsilý, agresivní výraz v jeho tváři
napovídá, že směrem ke mně něco křičí. Jeho
spolujezdkyně musí být chudák. Taky se mohl
rozhodnout úplně jinak, netroubit a normál-

ně ty dvě vteřiny počkat. Třeba by mu to později přišlo vhod.
Na úřadech, které jsem ráno navštívila,
seděly vesměs ženy mého věku. Kam se vytratila z jejich očí radost, kterou zažívaly na
střední škole? Je pondělí. Bez pozdravu se
rovnou ptají: „Co potřebujete?“ A pak už jen
heslovitě přikazují: „Rodné číslo, občanku…“
Neudržím se a při loučení přeji, aby měly
krásný den. Na chvíli je tím nejspíš vytrhnu
z toho pondělního ponděláče, který je drží
v systému kolonek.
Jak je to někdy těžké vzpomenout si na
skutečně podstatné věci tohoto světa, které
tvoří malinké detaily všedního dne. Nedávno
jsme třeba s dětmi u ohně za chatou diskutovali o tom, že dinosauři na téhle staré planetě
dominovali více než 134 milionů let, zatímco
lidé se tu objevili možná před 2,8 miliony let.
Vzpomínám zase na vás, na starostky a starosty, na ty vaše malé, někdy hezké a mnohdy
bolavé zpětné vazby, které dostáváte od svých
občanů. Někteří z vás odpovídáte v naší anke-

Rušení stavebních úřadů?

tě na otázku, proč budete znovu na podzim
kandidovat. I tahle anketa má být povzbuzením pro ostatní, třeba i inspirací. I tahle drobná zpětná vazba může být jedním z malinkých
detailů všedního dne, který se třeba hodí právě do té vaší skládačky.
Krásné léto
a příjemné čtení!
Marie Machačová
šéfredaktorka

K fotografii na titulní straně:
Poznáváte vesnici na úvodní fotografii? Jsou na
ní Dolní Zálezly v Ústeckém kraji, členská obec
SMS ČR, jejíž starostka Magda Pejšová je
zároveň krajskou předsedkyní sdružení.
V Dolních Zálezlech funguje lodní doprava,
nachází se zde také samostatné přístaviště pro
osobní lodě a přístaviště pro malá rekreační
plavidla. I takto může vypadat náš venkov.

Aktuálně

S navrženou novelou samosprávy nikdo neseznámil!
Navržená novela stavebního zákona, která mimo jiné ruší větší počet stavebních úřadů, představuje podle Sdružení
místních samospráv ČR obrovskou celospolečenskou změnu, která stejně jako v minulém volebním období nebyla
ani nyní představena samosprávám, kterých se přitom týká. Z dotazníkového šetření, které SMS ČR v nedávné době
provedlo, vyplynulo, že většina dotázaných vnímá změnu z pohledu své velikosti a problémů, které kontinuálně řeší,
negativně.

Z 694 úřadů
se jich má zachovat 371
Novela stavebního zákona, která mimo jiné
ruší větší počet stavebních úřadů, byla do elektronické knihovny eKlep vložena letos 7. dubna. Podle ní by z 694 mělo být zachováno jen
371 stavebních úřadů, ty by sídlily na všech ORP
a na úřadech, které jsou podle kritérií uvedeny
v Příloze č. 11 novely zákona.

chán pro komentáře a volné odpovědi. To sice
z pohledu vyhodnocování odpovědí není zcela
ideální, nicméně tato varianta byla zvolena
z důvodu zjištění aktuálního stavu konkrét-

ních problémů, které mohou nastat a které legislativci připravující na ministerstvu návrh
novely zákona do konkrétních detailů nemohou sami domyslet.

• Máte ve své obci stavební úřad?
•	Jak vás a vaše občany ovlivní rušení stavebních
úřadů?
• Jak budete reagovat na změny?

Odpovídaly malé a střední obce.
A co jsme se dozvěděli?
Nejvíce odpovědí přišlo z obcí od 101 – 1000
obyvatel, v nichž se většinou stavební úřad
nenachází, případně bude zrušen, což ovšem
u těchto nejmenších obcí představovalo jednotky (16) případů. Přesto, jak se ukázalo, obcím vzdálenost na úřad není lhostejná, neboť
v případě venkova nejde jen o ujeté kilometry,
ale především o čas strávený cestováním, zejména pokud je třeba využít veřejnou dopravu.

V průměru 1500 odpovědí…
Dotazník vyplnilo celkem 1637 respondentů,
přičemž po očištění o duplicity a odpovědi,
které nebyly validní (dotazník skončil po druhé informativní otázce), bylo možné pracovat
maximálně s 1571 odpověďmi, v průměru tedy
s 1500. V některých případech, přestože byla
otázka povinná, byla vyplněna pouze jakýmkoliv znakem, např. v případě počtu obyvatel, kde
bylo pouze 1563 správně vyplněných odpovědí.

Jak vás a vaše občany ovlivní
rušení stavebních úřadů?
Na tuto otázku mohly obce odpovídat buď zaškrtnutím přednastavených odpovědí, nebo volnou odpovědí, kterou využilo téměř 300 obcí. Ve
většině případů se jednalo o čtyři druhy postojů:

Proč dotazník SMS ČR?

1.	Respondenti se obávají vzdálenosti na nový úřad, a to jak z pohledu dojíždění, tak
prodloužení vzdálenosti úředníka od stavby, tedy vzniku černých staveb – jedná se
o konkrétní případy s dojezdovými vzdálenostmi, informacemi o spojích apod.
2.	Po předchozích zkušenostech s úřadem, pod
který budou nově obce spadat či který převezme i agendu okolních úřadů, se respondenti obávají zpomalení řízení – mnohdy
jsou uvedeny příklady, kdy větší úřad zastupoval menší, pod nějž obec spadala, s uvedením délky řízení apod.

SMS ČR chtělo znát postoje obcí a měst. Prostřednictvím svých krajských manažerů proto
rozeslalo do všech obcí dotazník, neboť během vyjednávání o zachování stavebních úřadů zazněly informace, že v území se nacházejí
obce, které zrušení téměř poloviny stavebních
úřadů podporují.
Sdružení tedy oslovilo obce s dotazy, zda
s rušením stavebních úřadů souhlasí, případně
jaká vidí úskalí a dopady v jejich konkrétním
případě. Dotazník byl koncipován jen na několik základních otázek a velký prostor byl pone2

K této novele neproběhlo ze strany ministerstva
řádné vnitřní připomínkové řízení, ve kterém by
bylo možné některé chyby či vize usměrnit konkrétní zpětnou vazbou z území, a obce nebyly
o záměru zrušení cca 48 % stavebních úřadů
oficiálně zpraveny.
Se znalostí dosavadní praxe, kdy má každé zrušení jakéhokoliv úřadu dopad nejen na
obec, ve které úřad sídlil, ale také na tu, která
agendu přejímá, a překvapivě druhotně i na
ty, které sice nikdy ve své obci úřad neměly,
byl dotazník rozposlán všem ve snaze získat
co nejvíce praktických poznatků i za předpokladu komplikovaného vyhodnocení.
Dotazník rozeslali krajští manažeři 14. dubna s následujícími otázkami:
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Současný návrh počítá se zrušením
téměř poloviny stavebních úřadů.

694

➡ 371

Jako Sdružení místních samospráv ČR si plně uvědomujeme, že je stavební zákon potřeba
opravit a zrychlit stavební řízení. Jsme ale přesvědčeni, že současná navrhovaná novela více
problémů způsobí, než vyřeší. Prosazujeme digitalizaci stavebního řízení, a teprve po jejím
spuštění můžeme řešit rušení jednotlivých úřadů. V opačném případě hrozí kolaps
stavebního řízení v České republice.
Navrhovanou novelu stavebního zákona kritizují obce napříč republikou bez ohledu na to, zda
jejich stavební úřad zůstane zachován. Proti je řada krajů i senátorů.

Zrušení téměř poloviny stavebních úřadů způsobí kolaps systému stavebního řízení
a prodloužení celého procesu.
Občané budou muset dojíždět do vzdálenějších obcí, dostupnost stavebních úřadů klesne.
Zásadně se zvýší agenda nezrušených úřadů, aniž by měly jistotu, že získají nové úředníky.
Bude jim chybět znalost nového území.
Bez bližšího dohledu nad územím se zvýší riziko počtu černých staveb i chybovosti
během řízení.
Průzkum mezi úředníky jasně ukázal jejich nechuť přesouvat se ze zrušených úřadů
na nová pracoviště, hrozí nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Zachované úřady mají problém s nedostatkem prostoru jak pro archivy, které se mají
přesouvat ze zrušených úřadů, tak pro nové úředníky.

Nejprve je třeba digitalizovat stavební řízení, jiným způsobem ho nezrychlíme.
Zachovejme nynější soustavu úřadů, spusťme digitalizaci stavebního řízení, a teprve pak
řešme případné rušení jednotlivých úřadů.
Kritéria pro zachování stavebních úřadů by měla pracovat i s geografickými specifiky, jako
je například maximální dojezdová vzdálenost z jednotlivých sídel.

Vraťme prosím do novely stavebního zákona zdravý rozum!

3.	Respondenti mají pocit, že se jich změna
příliš nedotkne, ale nemyslí si, že je správné
snižovat počet úřadů.
4.	Odpovědi jsou zaměřeny na postoj k vládě,
úředníkům sídlícím v Praze, jejich znalosti
území apod.

Problematické oblasti
se ještě více rozšíří
Důvodem, proč byla navržena odpověď „Nemáme stavební úřad, ale na nově příslušný budeme
déle dojíždět“, je jedno z kritérií pro zachování
stavebního úřadu, které stanovuje dojezdovou
vzdálenost 35 km na příslušný stavební úřad.
Z pohledu SMS ČR by toto kritérium mělo
být propojeno s navrženým a novým kritériem,
kterým je časový údaj pro dojezdovou vzdálenost veřejnou dopravou. V případě veřejné dopravy v praxi jízda na příslušný stavební úřad
představuje 60 – 90 minut, a to nebereme v potaz frekvence spojů (mnohdy jsou jen spoje
v ranní špičce a odpoledne).
Z mapy, jež byla součástí závěrečné zprávy
dopadů RIA, je vidět, že zrušením stavebních
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úřadů se rozšíří problematické oblasti se špatnou dopravní dostupností a úbytkem služeb,
zejména tedy v částech vnějších periférií krajů/při hranicích krajů a v pohraničí.

Jak budete reagovat na změny?
V případě vyhodnocování této otázky vyšlo najevo, proč dotazník obsahoval tolik duplicit, tedy odpovědí z jedné obce, ve většině případů
od stejné osoby, výjimečně od dvou – starosta/
tajemník, starosta/hospodářka apod. Rozdíl
v duplicitách byl v čase a postoji. Zatímco na
počátku dubna dotazník plnil spíše informativní funkci, která ovšem vznikla organicky, koncem dubna a začátkem května (až do 12. května, do kdy bylo možné na dotazník odpovídat),
se začal plnit původní záměr, jímž byl sběr relevantních informací.

Obce se o záměru dozvěděly pozdě
Jelikož předkládající rezort ani rezort, pod který obce spadají, obce oficiálně neinformoval,
a také proto, že ani zastupující organizace neměly do dne vložení do eKlepu relevantní da3

Aktuálně

ta, obce se o záměru dozvěděly se značným
zpožděním a mnohé netušily, na co se SMS ČR
v dotazníku ptá. Případně měly dojem, že se
jich situace netýká, nebude na ně mít dopady,
nejedná se o poslední verzi návrhu novely zákona a finální počet zrušených stavebních úřadů a o všem se bude ještě jednat.
Bohužel je opak pravdou, a proto se v případě duplicit, kde bylo uvedeno jméno stejné obce, nejvíce lišila odpověď na otázku: Jak budete
reagovat na změny? Ve většině případů byla
namísto odpovědi „Ještě nevím“ nebo „Nijak“,
zaškrtnuta odpověď „Budu kontaktovat příslušné poslance a senátory z mého volebního obvodu“
(případně kraj, SMO, SMS, vládu apod.), nebo
byla dokonce vybrána volná odpověď: „Již jsem
kontaktoval vládu, poslance, senátora apod.“

SMS ČR: Potvrdilo se,
že rezort s územím nekomunikoval
Z pohledu analytického vyhodnocení odpovědí je velmi náročné a obtížné zjistit doplňující
informace, které vedou k rozhodnutí, jak tyto
odpovědi vyhodnotit, a samozřejmě vše ručně
rozřadit. Nicméně ze zpětné vazby respondentů se potvrdil názor SMS ČR, že rezort s územím nekomunikoval, neprovedl analýzy ani
místní šetření a soustava stavebních úřadů je
rušena bez vazby na geografické podmínky ČR.
Duplicitní odpovědi byly sloučeny a za relevantní byla považována ta, která byla vyplněna
podle uvedeného data později.

Většina dotázaných vnímá
změnu negativně
Z dotázaných 1 571 obcí jich má stavební úřad na
svém území pouze 255, z nich má být (dle jejich
vlastního vyjádření) zrušena více než polovina.
Zbylých 1 316 obcí, které se dotazníkového šetření účastnily, patří mezi ty, které sice stavební
úřad v obci nemají, ale k navrhované změně se
vyjádřily. Většina dotázaných vnímá negativně
změnu z pohledu své velikosti a problémů, které kontinuálně řeší. Zrušení příslušného stavebního úřadu pro ně představuje další službu, která se jejich občanům vzdálí a za kterou budou
muset déle a dále dojíždět. Zároveň další oddálení výkonu veřejné správy představuje pro tyto
obce také oddálení úředníků a jejich rozhodování o nich bez znalosti území, což je v případě
stavebních řízení velmi špatný směr.

Menšina dotázaných změnu vítá
Není ovšem pravda, že by všechny obce s rušením části soustavy stavebních úřadů nesouhla4

sily, případně proti změně měly výhrady. Některé ji vítají, nicméně v poměru těch, které
jsou proti, se jedná evidentně o menšinu.

Dotazník měl sloužit ke sběru
informací a praktických příkladů
dopadů z území
Aby se však nejednalo o dojmologii a tazatelé
měli možnost dozvědět se o předpokládaných
dopadech změn v území z pohledu praxe, tedy
samotných obcí, nebyla v dotazníku (až na jednu výjimku) záměrně položena otázka, zda obce s rušením stavebních úřadů souhlasí či nesouhlasí. Dotazník měl sloužit ke sběru informací a praktických příkladů dopadů z území.
Proto když respondenti odpovídali na dotaz,
jak se změna konkrétně dotkne občanů a obce,
odpovědělo celkem 30 % z nich, že nijak, zároveň většina, pokud využila možnosti komentáře, přidala dovětek, že principiálně se zrušením
jakéhokoliv úřadu nesouhlasí a obávají se dopadů v území, které mnohdy popsali. Tyto obavy
pramení z dlouholeté praxe, ať už se jedná o rušení okresů, Drábkovu reformu, rušení poboček
České pošty či snahu o snižování počtu matrik.

Postoj vyjádřily také obce,
které stavební úřad na svém
území nemají
Pokud bychom chtěli využít zjištěné informace, rozhodně nelze říci, že se zrušením části stavebních úřadů nesouhlasí pouze obce, které
o svůj úřad přijdou, neboť těch jediných se tato
otázka týká. Reálně se jedná jen o cca 300 obcí
v celé ČR, nicméně i z dotazníkového šetření
vyplynulo, že svůj postoj vyjádřily také obce, které stavební úřad na svém území nemají, a přesto
se změnou cítí být dotčeny.

Obavy mají i obce, které převezmou
agendu zrušených úřadů
Stejně tak nelze říct, že by obce, jejichž úřad bude zachován, neměly obavy ze změny a všechny
ji vítaly. Hlavními problémy, se kterými se již
nyní jako obce III. typu potýkají, je nedostatek
úředníků a prostoru. A to nejen pro nové úředníky, ale také pro archivy, které by měly převzít
agendu zrušených úřadů.
Zpracovala
Jindra Tužilová
vedoucí legislativní
analytička SMS ČR

Pracovní skupiny SMS ČR spojily své síly
na jednání ve Slavičíně

Sněmovna přijala novelu zákona o střetu
zájmů. Podíl na tom má i SMS ČR

O možnostech rozvoje obcí, smart strategiích, dotačních podporách
EU i národních zdrojích jednali 23. a 24. května ve Slavičíně členové
pracovní skupiny pro dotace a mezinárodní vztahy a pracovní skupiny
pro strategický rozvoj obcí. Došlo také na vzájemné předávání zkušeností a příklady dobré praxe z oblasti energetiky, automatizace, robotizace, mobility a podpory bydlení či komunitního života.
red

Sdružení místních samospráv ČR vítá, že Poslanecká sněmovna konečně přijala novelu zákona o střetu zájmů. Ta umožní nahlížení do
Centrálního registru oznámení pouze na základě žádosti a vyjme
z povinnosti zveřejňovat majetková přiznání neuvolněné radní a neuvolněné místostarosty malých obcí. „Přijetí novely je výsledkem dlouhodobých snah SMS ČR o vyváženost mezi právem veřejnosti na informace
a právem veřejných činitelů na soukromí, jehož ochranu nařídil Ústavní
soud,“ řekla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. Novelu musí ještě
schválit Senát a podepsat prezident republiky.
red

Zemřel Věslav Michalik
V neděli 12. června zemřel náhle ve věku
59 let Věslav Michalik, starosta Dolních
Břežan ve Středočeském kraji a místopředseda hnutí STAN. Byl rovněž významným představitelem Sdružení místních
samospráv ČR, které například v době covidové pandemie zastupoval v Ústředním
krizovém štábu.
„Ať vás na další cestě provázejí všechny
vaše dobré skutky a láska těch, kteří vás měli
rádi, pane starosto!“
SMS ČR rovněž vyjadřuje upřímnou
soustrast rodině a přátelům Věslava Michalika.

SMS ČR apeluje na zvýšení platů
zaměstnanců ve veřejných službách
Při návrhu státního rozpočtu upřednostněte navýšení platů zaměstnancům ve veřejných službách, vyzvalo ministra MPSV Mariana Jurečku v otevřeném SMS ČR společně s Unií zaměstnavatelských svazů ČR, SMO ČR a Sdružením tajemníků městských obecních úřadů ČR.
„Dlouhodobě usilujeme a písemně apelujeme na zvýšení odměn pro představitele samospráv. Základní platové tarify vysoce kvalifikovaných zaměstnanců jsou na velmi nízké úrovni. Některé platové třídy a stupně jsou
dokonce pod úrovní minimální mzdy či pod úrovní jednotlivých skupin zaručené mzdy,“ řekla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková s tím, že například sociální pracovníci a pečovatelky na městech a obcích mají znatelně nižší základní platy než stejné profese v příspěvkových organizacích, což lze navíc označit jako diskriminační přístup odměňování
za stejnou práci.
red

Věra Kovářová, poslankyně
a členka předsednictva SMS ČR:
Smutná zpráva nás zasáhla jako blesk
z čistého nebe. Nemůžu tomu uvěřit. Věšek byl mimořádný a obdivuhodný člověk. Žádná slova nezacelí tu ztrátu.

Obce musejí v zakázkách zohledňovat
protiruské sankce. Se složitou metodikou
pomohou SMS-služby

Petr Halada,
místopředseda SMS ČR a předseda
sdružení ve Středočeském kraji:

Města a obce musejí nově ve svých veřejných zakázkách zohledňovat
mezinárodní protiruské sankce. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodiku, jak mají postupovat. Pro některé starosty je ale
příliš složitá, i když sankce vnímají jako potřebné a důležité. Členské
obce mohou v těchto případech využít podpory v administraci veřejných zakázek, kterou nabízí SMS-služby.cz, jak v reportáži České televize připomněla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.
red

S Věškem jsme zakládali SMS ČR ve Středočeském kraji, znali jsme se přes 20 let.
Měl vizi, koncepci a neuvěřitelný smysl pro
inovace. Bude mi chybět nejen jako kolega, ale i jako člověk.
Stanislav Polčák,
čestný předseda SMS ČR:
Dlouholetý starosta Dolních Břežan Věslav
Michalik ve svých vizionářských projektech
sázel na efekt sněhové koule, tedy že
úspěšné projekty samospráv dokážou nabalovat další vrstvy již tak trochu samospádem. A dařilo se mu to náramně. Stál při
zrodu SMS ČR, neboť vnímal důležitost
existence zastřešující nadstranické organizace obcí a menších měst. Naši poslední
debatu jsme vedli jen pár dní před jeho nečekaným skonem o projektu SMS ČR –
obec2030.cz a nezbytnosti modernizace
obcí, především energetické soběstačnosti
komunit. V tomto klíčovém tématu naší
budoucnosti nám již nebude moci pomoct.
Těžko hledat další slova k tak obrovské
ztrátě.
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SMS ČR žádá premiéra o podporu
samospráv v uprchlické krizi

Obce musí už příští rok splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických map v jednotlivých krajích. Vyhovět tomuto požadavku by bylo především pro menší obce náročné. Představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního a Sdružení místních samospráv
ČR proto podepsali společnou deklaraci, ve kterém se zavazují obcím
pomoci, například poskytnutím vhodného softwarového nástroje.

S prosbou o podporu samospráv, které se potýkají s dopady ruské
agrese na Ukrajině, se na premiéra Fialu a ministra financí Stanjuru
obrátilo dopisem SMS ČR společně s Asociací krajů ČR, Svazem měst
a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova. V důsledku pokračující
agrese musí zejména samosprávy počítat s dlouhodobým pobytem
uprchlíků v obcích a městech. Ačkoli si významná část z nich našla již
uplatnění na trhu práce, jejich dlouhodobý pobyt přináší právě samosprávám náklady, s nimiž nebylo možné počítat při tvorbě samosprávných rozpočtů. A nejsou marginální. Obce, města, ale i kraje nesou s ohledem na celkový počet uprchlíků významné náklady, dalším
důsledkem ruské války je navíc strmý růst energií, který dopadá samozřejmě i na samosprávy.

Více se dočtete zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3006-sms-cr-pomuze-obcim-s-pripravou-digitalnich-technickych-map
red

Více se dočtete zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3005-z-adame-premiera-o-podporu-samosprav-v-uprchlicke-krizi
red

SMS ČR pomůže obcím s přípravou
digitálních technických map
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Komunální volby 2022 a (NE)ochota kandidovat
„Štafetu starosty předám po podzimních volbách, odcházím do starobního důchodu,“ napsal nedávno
Téma
dlouholetý starosta na svém facebookovém profilu. „Mám toho dost. Soustavné útoky opozice by mě taky mohly stát zdraví,“ říká jiná a také jinak velmi oblíbená starostka malebného městečka. Malé vsi dusí papírování
i sousedské spory, ochota jít do voleb klesá, hlásají už delší dobu novinové titulky. Vesnicím, kde se nenajde dostatek
občanů ochotných kandidovat do zastupitelstva, nakonec hrozí, že je bude řídit správce určený Ministerstvem vnitra. Znamená to zastavení veškerého rozvoje, kdy opatrovník zařídí pouze to nejnutnější.

ANKETA: Proč budu znovu kandidovat?

Proč budete znovu kandidovat v podzimních volbách, zeptali se starostů krajští manažeři SMS ČR. Oslovili přitom záměrně ty, kteří do dobrodružství zvaného „komunální volby“ půjdou. Jejich odpovědi mají být totiž inspirací těm, kteří opětovnou kandidaturu zatím zvažují, nebo ji dokonce odmítají. Přestože každý ze stávajících starostů stojí před nejistotou a teprve voliči rozhodnou o jeho opětovném zvolení, přejeme všem, aby svého rozhodnutí nelitovali, ať už bude jakékoliv.

Jak zákon řeší nezájem občanů
o kandidaturu do zastupitelstva obce?
Neblahým trendem posledních let je pokles zájmu o působení v orgánech obce v čele se zastupitelstvem. Narůstající objem zákonných povinností a administrativní zátěže postupně jednak tlačí stále více dlouholetých zastupitelů
k rozhodnutí nepokračovat ve funkci, jednak odrazuje potenciální nové zájemce.
Tento vývoj může v extrémním případě vyústit až v situaci, kdy se v obci nenajde dostatek občanů ochotných do
zastupitelstva kandidovat. V roce 2018 bylo takových obcí hned 17! Jaké právní následky plynou z této skutečnosti,
která patrně bohužel v některých obcích nastane i letos v září?

V obcích s nedostatkem kandidátů
se volby nekonají
Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny na
23. a 24. září pro všechny obce v ČR, někde se
však přesto neuskuteční. Volební zákon totiž
požaduje, aby počet kandidátů na všech registrovaných kandidátních listinách dosahoval
nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen, a zároveň byl
větší než pět.
Pokud není v některé obci zaregistrován
dostatečný počet kandidátů (pozor, lhůta pro
podání přihlášek k registraci končí 19. července), volby se zde vůbec nekonají. Pro takové
obce se tedy netisknou žádné hlasovací lístky,
nesestavují se okrskové volební komise apod.

dardním obecním orgánům výrazně omezené
kompetence. Především nemůže rozhodovat
v žádné z oblastí patřících do vyhrazených pravomocí zastupitelstva, s výjimkou schválení
rozpočtu (sestaveného na základě dříve uzavřených závazků), závěrečného účtu a účetní závěrky obce. Je také oprávněn stanovit pravidla
rozpočtového provizoria a vykonává pravomoci
rady obce.
Z pravomoci starosty má správce oprávnění plnit úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce a požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku. Také stojí v čele
úřadu a zastupuje obec navenek (mj. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce).

Nastupuje zaměstnanec
ministerstva
Do obce, kde se z důvodu nedostatku kandidátů
neuskuteční volby, jmenuje Ministerstvo vnitra
(MV) na základě § 98 zákona o obcích takzvaného správce obce. Správce je jmenován z řad zaměstnanců MV. Jde o citelný zásah do práva na
samosprávu ve smyslu čl. 8 Ústavy, který je však
předvídaný zákonem a je nezbytný pro zachování výkonu základních funkcí obce a jejího chodu.

Co ministerstvo hradí a co nikoliv?
MV hradí odměnu správce a další náklady spojené s výkonem jeho funkce, jako jsou odvody
na veřejná pojištění nebo cestovní výdaje. Nehradí však jiné výdaje obce během doby správcova působení, ani nepřebírá její závazky, jak
se občas veřejnost nesprávně domnívá.

Správce není neomezeným
vládcem obce
Správce přitom není neomezeným vládcem obce – ba právě naopak, v souladu s jakýmsi provizorním charakterem své funkce má oproti stan6

„Ráno mě na úřadě mezi dveřmi čekalo překvapení.
Dnes, na Den dětí, jsem přešel do jiné existenční dimenze, jinak řečeno jsem první den starobním důchodcem. Štafetu starosty předám po podzimních
volbách. Do „civilu“ se docela těším,“ napsal na svůj
FB profil starosta Vraclavi Oldřich Koblížek.

Jak se správce „zbavit“?
Ačkoliv jsou do funkce správců obcí jmenováni
zpravidla zkušení, kvalifikovaní a schopní zaměstnanci MV, jejich úkolem je jen a pouze
dočasná správa za účelem udržení základního
chodu obce a jejího úřadu. Nejsou jmenováni
s cílem obec všestranně rozvíjet a s ohledem
na omezené kompetence tak ani prakticky činit nemohou.
Působení správce tedy obci nepřináší žádná pozitiva a v žádném případě by nemělo
být vnímáno jako vítané přenesení odpovědnosti občanů, která je s výkonem práva na samosprávu spojena, na stát. Naopak, občané
v praxi nutnost jmenování správce vnímají negativně a v lepším případě podnítí dostatečný
počet z nich k zájmu o působení v samosprávě.
Ukončit působení správce lze totiž pouze jedním jediným způsobem – řádným zvolením
zastupitelstva obce.
Ministr vnitra vyhlašuje dodatečné volby
do 30 dnů ode dne, kdy Státní volební komise
uveřejní výsledky (obsahující skutečnost, že
se v dané obci volby nekonaly). Termín voleb
určí ministr tak, aby zájemci o kandidaturu
v dodatečných volbách měli možnost dodržet
zákonný termín pro registraci kandidátních
listin.
V případě opětovného nedostatku kandidátů se vyhlašují dodatečné volby znovu, a to
i opakovaně, a v obci nadále působí správce obce. Pokud se zastupitelstvo zvolit podaří, svolá správce jeho ustavující zasedání, na němž
je povinen podat zprávu o výkonu své funkce
a o stavu hospodaření a majetku obce. Činnost
správce obce končí okamžikem zvolení starosty, případně dnem ustavujícího zasedání.
Dominik Hrubý
legislativní
analytik SMS ČR
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Voliči mi dají najevo,
jak byli s mojí prací spokojeni

Stále mám respekt k funkci starosty

Josef Pléha, Martínkov, Kraj Vysočina

Poprvé jsem byla zvolena starostkou v roce 2006. Bylo mi tehdy 28 let
a neměla jsem zkušenosti ani jako členka zastupitelstva. Z nové funkce
jsem měla velké obavy a respekt, který mám ovšem stále. Během téměř
16letého období se nám podařilo posunout obec kupředu. Vybudovali
jsme kanalizaci, kulturní centrum, dětská hřiště, komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení, sběrný dvůr, zrealizovali jsme spoustu dalších projektů.
I když je práce starosty náročná a složitá, a za ty roky jsem neprožila jen
dobré věci, potkala mě, tak jako jiné starosty, spousta problémů, nedorozumění s občany nebo úřady, chtěla bych v této práci pokračovat i v příštím volebním období. Velkou oporu a podporu mám u kolegů z úřadu
a odměnou za tuto práci je pro mě třeba zaplněný kulturní dům při společenských akcích, dětské hřiště, na kterém dovádějí děti, mládež, která
sportuje na sportovním hřišti, a občas i pochvala od spokojených občanů.

Starostou Martínkova jsem od roku 2018. Čtyři roky předtím jsem byl
místostarostou a v letech 2010–2014 řadovým zastupitelem. V letošních komunálních volbách jsem se rozhodl opět kandidovat a voliči mi
svými hlasy dají najevo, jak byli s mojí prací i prací dalších zastupitelů
v uplynulém období spokojeni. Za poslední roky se nám podařilo zrealizovat řadu projektů. Letos jsme dokončili rekonstrukci místních komunikací kolem návsi, v loňském roce jsme vybudovali dětské hřiště
a otevřeli první část expozice muzea, které hodláme během příštího roku dokončit. Hodláme také revitalizovat požární nádrž a opravit zázemí
sportovního areálu. Jsem rád, že se Martínkovu daří získávat prostředky
z různých dotačních titulů, neboť na všechny uvedené projekty je třeba
mít zajištěné financování. Máme rovněž v plánu začít pořádat kulturní
akce a koncerty přímo v obci. Rád se na tom všem budu i nadále podílet.

Eva Mlýnková, Petrov, Jihomoravský kraj

Co je víc než udělat něco pro ty druhé?
Jan Vavřička, Pačejov, Plzeňský kraj
Na takovou otázku se samozřejmě
nabízí jednoznačná odpověď od každé starostky či starosty, kteří chtějí
pokračovat ve své práci. Ale ono je to
o něco složitější. Tady nejde jen o dokončení započaté práce. Každý, kdo
zastává veřejnou službu, musí mít
v první řadě tu práci rád. Je to služba,
kterou nejde dělat pro peníze, protože tak dobře starostové placeni nejsou a mnozí občané budou nespokojeni i kdybyste jim kliky pozlatili. Ale čas od času jsou chvíle, kdy si
člověk říká – stojí to za to. Je to tehdy, kdy se něco povede, dokončí se něco pěkného anebo se docílí nějakého úspěchu, třeba v soutěži Vesnice
roku, jako se to podařilo nám v Pačejově. Pak nastane ona slastná chvíle a druhý den ráno už tu jsou zase ty starosti starosty. Náš region je
ohrožen záměrem umístění úložiště radioaktivního odpadu, a tak musíme držet pohromadě a bojovat všemi prostředky a způsoby proti této
hlouposti, která by znamenala zásah do naší krásné a obydlené oblasti.
A pak – co je víc než udělat něco pro ty druhé?

Práce na obci mě stále baví
Vojtěch Zubíček, Kateřinice, Zlínský kraj
Starostu dělám třetí funkční období. Kandidovat budu znova, a to z několik důvodů. Máme v běhu několik zásadních projektů, které bych rád
dokončil. Dále bych rád překlenul to těžké období, do kterého nás uvrhl
covid a válka na Ukrajině. Teď by bylo pro kohokoliv nesmírně těžké
převzít starostování v Kateřinicích. Také cítím odpovědnost vůči dalším
generacím a chci předat dědinu stabilizovanou a oddluženou. A poslední důvod? Práce na obci mě stále baví.
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Mezi lidmi jsem ráda
Jitka Bednářová, Chlum u Třeboně, Jihočeský kraj

Nerad odcházím od rozdělané práce
Josef Vodrážka, Ostřešany, Pardubický kraj
Nerad odcházím od rozdělané práce. Hodně jsme společně vybudovali a zároveň máme před sebou ještě další plány, u jejichž realizace bych
chtěl být. Možnosti působit ve vedení obce již 20 let si osobně velmi cením a od začátku přijímám s pokorou. Poslední dobou vnímám svoji
práci jako určitý servis pro obyvatele obce, cílem této snahy je budovat
pro občany obec „uživatelsky přívětivou“. Já jim k tomu rád tvořím podmínky, a pokud budou chtít, budu tak činit i nadále. Věřím, že se nám
to společně se zastupiteli daří.

S mými občany je mi dobře.
Rozhodně proto budu kandidovat!

Co člověka láká na práci, která nemá pracovní
dobu, kde jste pořád v zápřahu a neustále pod
kontrolou? Třeba fakt, že je to víc než práce.
Starosta se podle mě neodvozuje ani tak od
starostí jako spíš od starání se. A to mě zatím
baví. Proto budu kandidovat. Pro někoho jsou
volby výzvou. Nejsem v tomhle smyslu výzvař.
Baví mě být s lidmi, jsem mezi nimi ráda. Věřím v jejich potenciál, možnosti, i když se třeba
sami hned neprojeví. Proto budu kandidovat.
A jako spousta jiných starostů bych spolu s týmem ráda udělala ještě
spoustu věcí. Nemyslím jen investiční projekty, ale i to, o co jsme covidovým obdobím přišli, co spojuje lidi, u čeho se potkávají. Dva roky nouzového stavu, energetická krize, mezinárodní situace... Ani další volební období nebude snadné. Jak to dopadne, o tom rozhodnou voliči v září. Nemohou vědět, kolik energie a času je za určitým projektem, protože u toho
denně nejsou. Okolností, které ovlivní jejich rozhodování, bude hromada.
Přeji všem kolegyním a kolegům, kteří jdou znovu do voleb, sympatie
voličů, dostatek elánu, pracovitý tým, trpělivé rodinné zázemí a pevné
zdraví. A voličům samozřejmě dobrou volbu pro co nejlepší čtyři roky.

Srdce mi plesá, když se dělníci pustí do
realizace dlouho připravovaného projektu
Jakub Chrást, Lutín, Olomoucký kraj
Proč chci být i nadále starostou? Jednoduše
proto, že mě to baví. Srdce mi plesá, když se
stavební dělníci pustí do realizace projektu,
který jsme tak dlouho a pracně připravovali.
Radost mám z každého stromu nebo keře, který v obci zasadíme. Hrdost cítím, když ve spolupráci s dobrovolníky uspořádáme super kulturní akci, na kterou zavítá hromada místních
i lidí z širokého okolí. Hřeje mě, když někomu
pomůžu vyřešit nějaký problém nebo když se
dokážeme dohodnout tam, kde to vypadalo, že dohoda možná nebude.
Je jasné, že nelze vyhovět každému a ve všem. Jsou dny, kdy bych byl
radši jinde než na úřadě, ale těch není zase tak moc. Opravdu převažuje
radost z rozmanité práce a každodenního kontaktu s lidmi. V tomto volebním období byla radost spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli, kdy jsme se vždy dokázali shodnout na zvoleném řešení. Pokud lutínští občané budou chtít, rád budu v této dobré spolupráci pokračovat.

Soňa Křenová, Kácov, Středočeský kraj

Byla by to škoda,
kdyby se teď rozjetý vlak zastavil

Jsem třetí období starostkou v městečku Kácov, které leží na řece Sázavě ve středním Posázaví. V tomto čase se vždy zamýšlím nad tím, co
jsem se zastupiteli dokázala, co se nám nepodařilo a co chceme vybudovat v příštích letech.
Nezamýšlím se pouze nad dalšími investičními a neinvestičními
plány v obci, ale také nad tím, zda mám ještě stále dostatek sil na všechnu tu náročnou práci, která nás starosty čeká, a zda seženu na kandidátní listinu dostatek „dobrých“ spolukandidátů.
Při takovém zamyšlení se mi vždy vybaví všechny hezké zážitky, které jsem při svém dosavadním starostování prožila, a říkám si, že stojí za
to pokračovat. Vždyť kolik je takových zaměstnání, při kterých poznáváte stále nové lidi, učíte se nové věci, řešíte problémy? Pokaždé si uvědomuji, jak moc mě ta práce baví, jak mě „nabíjí“ energií setkávání s lidmi
při komunitních akcích, kdy vnímám sounáležitost a vstřícnost.
Takže při svých úvahách docházím k závěru, že rozhodně budu kandidovat. Kus práce jsem již odvedla, další ještě hodlám odvést, s mými
spoluobčany je mi dobře a sil mám také dost.

Samozřejmě bych ráda, podobně jako spousta
mých kolegů, dotáhla rozpracované projekty
do úspěšného konce. V poslední době se nám
ale celkem daří i jistý „restart“ komunitního života v obci. Ten vzhledem k umístění obce nedaleko velkých měst, jako jsou Ústí nad Labem
a Teplice, a také příchodu velkého množství
nových obyvatel, kteří však většinu dne tráví ve
zmíněných městech, nebyl na takové úrovni,
jakou bychom si představovali. Svou roli v tom
sehrála i pandemie. Lidé se nyní pomalu zapojují do společných aktivit,
což chci nadále podporovat a zaměřit se právě i na projekty související
s komunitním životem. Byla by velká škoda, kdyby se „rozjetý vlak“ nyní
zastavil. Pro dlouhodobou prosperitu a udržitelnost venkovské obce je aktivita místních občanů (ať už tzv. starousedlíků, nebo nově přistěhovaných) a jejich participace na komunitním životě velmi podstatná.
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Jana Princová, Řehlovice, Ústecký kraj
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Práce starosty není nikdy hotová

A pořád před sebou máme spoustu výzev

Aurelie Skřivanová, Ovesné Kladruby, Karlovarský kraj

Libor Mojžíš, Žernov, Královéhradecký kraj

Proč se pokusím obhájit svou funkci i v nastávajících volbách? Jdu do toho
prostě proto, že mě to stále baví. Baví mě být iniciátorem a účastníkem
proměny naší vesničky, jejího zkrášlování – budování místa, kde se všem
dobře žije. Za tři volební období jsem načerpala mnoho zkušeností
a posbírala důležité kontakty. Chtěla bych je využít a i nadále pracovat
s těmi úžasnými lidmi, kteří vidí smysl v tom, co společně děláme. Je pěkné projít se po obci, kde všechno kvete, pozdravit se přes plot se sousedy.
S každým ukončeným projektem stále více cítím, že to má smysl.
Práce starosty je krásná, pestrá a není nikdy hotová.

Důvodů, proč budu v září kandidovat, mám několik. Moje sepjetí s místem je asi větší, než jaké má obvykle běžný občan. Věci a děje v mém
nejbližším okolí mě i po 28 letech starostování (či místostarostování)
pořád zajímají a baví a chci je ovlivňovat. Zkrátka mám Žernov rád. Dále mám pocit, že vesnice někam směřuje, že se přirozeně rozvíjí a že se
projekty aspoň trochu daří realizovat. (I když v 90. letech bylo v mnoha
ohledech neskonale lépe!) Začínají se projevovat nápady a tendence,
které vznikly třeba před 10 až 20 lety, ale teprve nyní jsou vidět. Např.
bytová výstavba, přírůstek obyvatel, komunitní život a akce. Starostování je takové neexaktní neuchopitelné řemeslo. Člověk nikdy neví, zda to
dělá dobře nebo špatně, a kdo tvrdí opak, je vedle jak ta jedle. Teď mám
zkrátka pocit, že věci a děje fungují, někam směřují. A pořád před sebou
máme spoustu výzev.

Stále mám potřebu měnit věci k lepšímu
Monika Czepczorová, Bukovec, Moravskoslezský kraj

Čeká nás složitá doba. Rád bych ještě pomohl
Jaroslav Demčák, Hejnice, Liberecký kraj
I když už někomu může připadat, že tu na úřadě v podhorských Hejnicích oplenduji moc dlouho (nejprve osm let jako místostarosta, dalších
osm let jako starosta), chci se pokusit ještě chvíli pokračovat ve vedení
našeho městečka pod Jizerkami. Důvodem není pouze tradiční „Abych
dokončil rozpracované projekty“. Nyní hlavně vnímám složitost doby, která
podle mého názoru dopadne i na fungování a hospodaření měst a obcí.
Rád bych svými zkušenostmi a prací pomohl, aby jí naše město společně
s našimi obyvateli prošlo bez velkých ztrát.
Také doufám, že se do poloviny příštího volebního období svět trošku srovná a i my ze samospráv budeme mít znovu čas a sílu na normální péči o své obce, místo abychom stále řešili jednotlivé velké krize, jimiž v posledních letech žijeme.
A že se po letech jednání blížíme možná k důstojnému řešení centra
Hejnic? To je spíš takové mé malé osobní přání, abychom si jednou
mohli říct „Za tohle všechno ty starosti stály.“

Stále mám potřebu měnit věci
k lepšímu, protože mi na Bukovci
záleží. Jsem rodačka, žiji zde, Bukovec je domovem i mých rodičů,
prarodičů, našich dětí. Chci, aby
byl obcí, kde se dobře žije všem
generacím.
Ve vesnici žijí dobří lidé, komunitní život mě hodně baví. Za
12 let starostování vím, že obětavost pro druhé má smysl. Někdy
je to trápení, někdy radost, člověk
poznává lidi v jejich síle i slabostech. Velmi mne těší, co všechno
se nám podařilo ať už ve spolupráci s architekty, projektanty,
nebo místními spolky. Navzájem
se podporujeme, hledáme další
a nové možnosti, jak realizovat projekty, které byly svého času pouhými
sny. S pomocí dotací investujeme do takových projektů, které mají pro
obec dlouhodobý přínos. Děláme všechno pro to, aby byl Bukovec pro
své občany, živnostníky i návštěvníky přívětivou obcí, s vědomím, že je
stále co zlepšovat.
Obec je živá, umíme se domluvit, vracejí se sem mladí lidé, zakládají rodiny, chtějí tady žít. A to je pro mne obrovská motivace. Máme rozpracované projekty, kterými chci naše občany ještě překvapit. Věřím, že
příjemně.

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 6/2022

Anketu připravili krajští manažeři SMS ČR
9

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 čtvrtý:
Pracovní skupina pro strategický rozvoj a inovace
Také Pracovní skupina pro strategický rozvoj a inovace rozšířila své členské řady. Strategické plánování je nejen důležitou součástí práce starosty a zastupitelů, ale také důležitým cílem SMS ČR. A jelikož se žádné plánování neobejde bez vizí, patří do agendy této PS také oblast inovací. Venkov totiž musí držet krok s dobou…
V čele pracovní skupiny stojí Tomáš Chmela, jenž se aktivně podílel také na zrodu SMS ČR. Vzděláním je archeolog, historik i geograf, povoláním dlouholetý tajemník a později výkonný ředitel SMS ČR, který se v roce 2018 odhodlal vplout do vod komunální politiky.
V úvodu by bylo asi dobré zmínit,
že jste od roku 2018 také starostou.
Jak k vašemu zvolení vlastně došlo?
Jaképak to asi je býti zastupitelem, pomyslel
jsem si tehdy a zkusil kandidovat. Po úspěchu
ve volbách jsem byl nakonec zvolen starostou
města Slavičín. Slavičín leží v CHKO Bílé Karpaty, na samé východní hranici republiky. Město
má bezmála 6 300 obyvatel, kromě Slavičína
sem patří i Hrádek na Vlárské dráze, Divnice
a Nevšová.

Jaký je podle vás historicky největší
úspěch vaší pracovní skupiny?
Jsem ve funkci jen krátce, od konce minulého
roku. Proto za úspěch považuji vůbec to, že máme fungující tým, že se nám daří napříč republikou setkávat a že si předáváme know-how
a informace týkající se strategického rozvoje,
dotací i inovací. V tomto pololetí nedochází
k přípravě či aktualizaci žádného strategického
dokumentu, který by byl pomyslným strašákem pro venkov.

Co tedy považujete za zásadní problém,
který se nyní vaší agendy dotýká?
Stavební zákon. Zde naše sdružení uplatnilo
sadu závažných připomínek, které se nyní na
MMR vyhodnocují. V dalších dnech a týdnech
nás čeká aktivní lobbying na půdě parlamentních komor s cílem zvrátit nejzávadnější části
nového zákona ve prospěch regionů. V této věci vykonává moře práce předsedkyně Eliška Olšáková s čestným předsedou Stanislavem Polčákem – patří jim velký dík! Cíl je jasný – zachovat stávající síť stavebních úřadů.

Můžete vyjmenovat aktuální témata
činnosti této PS, které mají přínos
napříč regiony?
Témata k řešení zatím definujeme. Odhlédneme-li od připomínkování koncepcí a strategií
z dílen našich ministerstev, jedná se zejména
o otázku odstranění překážek stavebního roz10

voje obcí nebo zjednodušení územního plánování. Každý starosta si například dovede představit, jak složité je připravit lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Chceme navrhnout
model, který už je legislativně ukotven v některých evropských zemích. Spočíval by v povinném příspěvku majitelů parcel na financování výstavby infrastruktury. Mnohým občanům, kteří vlastní zemědělskou půdu, totiž
dvojnásobně obec pozemek zhodnotí. Poprvé,
když změnou územního plánu ze dne na den
udělá z orné půdy zastavitelnou, a podruhé
pak, když dojde k vybudování potřebné infrastruktury. Když si dotyčný postaví hlavu, není
prakticky žádný nástroj, jak jej donutit, aby se
na zhodnocení pozemku finančně podílel.

Spolupracujete úzce i s další pracovní
skupinou našeho sdružení, která se
zaměřuje na dotace. Proč?
Dotace do jisté míry navazují na strategická
opatření státu. Proto jsme se rozhodli s předsedou Pracovní skupiny pro dotace Radimem
Sršněm pořádat společná jednání, abychom
využili náš lidský potenciál k odladění největších nešvarů také na poli dotací. Aktuálně se řeší nové operační programy. Zejména u IROPu
se za Sdružení místních samospráv ČR snažíme, aby byl co nejvíce „village friendly“, tedy
aby umožňoval také podporu menším obcím.
Ne vždy se to daří, nicméně, kdybychom u jed-

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

Službu považuji za kvalitní, když za ní stojí schopní lidé,
říká Anna Chvojková
Službu auditu webových stránek a nově také službu strategického plánování z dílny SMS-služeb využila například Anna Chvojková, starostka obce Chýně, která se nachází v okrese Praha-západ. Proč
se pro tuto pomoc rozhodla a jak jí služby vyhovují?

Rozhovor

Služba pod názvem audit webových
stránek je jednou z našich nejmladších
a zaměřuje se na stále regulovanější
oblast obecních webových stránek.
Co stálo za tím, že se Chýně stala jedním
z našich prvních klientů a nechala si
svoji prezentaci „proklepnout”?
Měli jsme nový web a já jsem si nebyla jistá,
zda splňuje všechny zejména obsahové náležitosti. Ačkoliv byla součástí zadání dodavateli webového řešení příručka z dílny SMS-služby, obávala jsem se, že web nesplňuje všechny
požadavky na povinný obsah obecních webů.
Neméně podstatná byla úspora času z naší
strany kontrolou, kdy jsme chtěli mít jistotu,
že došlo k naplnění toho, co bylo součástí zadávací dokumentace výběrového řízení.

Co například otázka síťových odvětví?
Ano, síťaři – tedy velcí hráči, jakými jsou ČEZ,
EO.N, EG.D, Cetin, nám často v rozvoji obcí nepomáhají. Na posledním jednání naší pracovní skupiny jsme řešili otázku služebností, kdy
nově lokální ceníky za uložení sítí do obecních
pozemků pozbývají platnosti, přičemž vlastníci sítí služebnost obdrží za úplatu danou regulovanou sazbou. Obec tak prakticky síť a její
uložení musí strpět, nicméně v situaci, kdy je
kvůli obecní investici nutná přeložka této sítě,
ji musí bezezbytku uhradit. Jedná se o velkou
disproporci, a tu je nutno odstranit.

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!

nání nebyli, podpora by daleko více směřovala
do mamutích projektů v městských oblastech.
Proto neustále připomínáme, že dotace mají
podporovat znevýhodněné oblasti a že nelze
sypat peníze tam, kde se samy generují kvůli
ekonomickému potenciálu místa samotného.

Splnila služba vaše očekávání?

Jak starosta více jak šestitisícového
města a člen předsednictva SMS ČR
tráví volný čas?

Jedním z výstupů byl psaný dokument, který
nám byl předán na schůzce. Druhý výstup spočíval v tom, že závěry auditu webových stránek
konzultoval pracovník SMS-služby přímo s programátorem webu, aby došlo k odstranění identifikovaných nedostatků.

Můj volný čas je vzácná veličina. Věnuji jej rodině i chalupě na mém milovaném a rodném
Valašsku. No a pokud aspoň trochu zbude čas,
vyrážím na hory, a to v každém ročním období.
Takový nocleh na hřebeni Velké Fatry s hvězdným nebem nad hlavou je k nezaplacení.
Připravila
Adéla Palíšková
legislativní
analytička SMS ČR

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 6/2022

Ano, beze zbytku.

To rádi slyšíme. A co vlastně bylo
výstupem služby?

Doufáme, že se díky auditu váš obecní
web podařilo posunout o kus dál a bude
vám dělat jen radost. Jak jste se od
problematiky webových stránek
dostala v rámci SMS-služeb až ke
strategickému plánování?
Pro mě je klíčová osobní rovina. Zárukou kvality produktu či služby je pro mě důvěra v toho,

Starostka obce Chýně Anna Chvojková (na fotografii uprostřed) s týmem z SMS-služeb (zprava vedle starostky
koordinátor týmu strategického plánování Marek Komárek, analytik strategického plánování Jan Svoboda,
specialista na audit webových stránek Michal Hinda a moderátorka strategického plánování Jitka Hanáková).
kdo mi ji nabízí. Pokud dané osobě nevěřím,
může se zaštítit čímkoli a kýmkoli, ale já si od
něj produkt či službu nekoupím. Pro využití
produktů od SMS-služeb je tedy klíčové, aby
danou službu dobře reprezentovala osoba,
která je v této oblasti schopná a zkušená. Kupovat zajíce v pytli nechce nikdo.

Pokud tomu rozumíme dobře, nás za
prodejce zajíců v pytli nepovažujete.
To nás těší. Čím vás vlastně naše
nabídka na pořízení strategického
plánu obce zaujala?
Velmi důležité pro mě bylo zjištění, že za strategickými plány v SMS-službách stojí vystudovaní geografové. Ti mají dar dívat se na strategické plánování komplexně, takovou schop-
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nost nemá ani architekt nebo sociolog. A chtěla
bych podtrhnout, že podobně komplexní pojetí problematiky jsem nezaznamenala ani u jiných subjektů, které zpracování strategických
plánů nabízejí.

Paní starostko, děkujeme za přízeň
a těšíme se na další setkání!

Michal Hinda
koordinátor auditu
webových stránek

Marek Komárek
koordinátor strategického plánování
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Právnička Michaela Jelínková:
Na letní dovolenou to letos v oblasti
veřejných zakázek nevypadá

Poznáte je snadno. V předmětu zprávy stojí „stížnost”
nebo „žádost o informace”. Autoři jsou ale pořád stejní
Už více jak rok čelí obce datovým zprávám z pera paní Timové či pana Rusa.
Dokumenty, které mají desítky příloh a typicky se formou slovního útoku zaměřují na činnost vybraných institucí nebo samospráv, obvykle obsahují
i část, která vypadá jako žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv se obsah jednotlivých podání během času mění, způsob vyřízení je stále stejný. Nereagujte na tyto zprávy a pouze je založte.

Michaela Jelínková vystřídala na začátku května v čele projektu na pomoc obcím
s veřejnými zakázkami Elišku Kloučkovou. A její start byl rozhodně ostrý. Se
svým týmem totiž řeší hned několik desítek zakázek. Pohled do kalendáře je neúprosný: všichni chtějí všechno stihnout do voleb. Jak
Veřejné zakázka
se s tlakem vyrovnává a co ji na práci zakázkářky baví?
Míšo, letošní rok je specifický kvůli
blížím se komunálním volbám.
Jak se to v práci vašeho týmu projevuje? Je ze strany obcí a měst větší tlak na
termíny? A jak se s tím vyrovnáváte?
Musím potvrdit, že s koncem volebního období je výrazně větší tlak na termíny, starostové mi volají s tím, že by rádi zadali veřejné
zakázky, a přestože se týkají nejrůznějších
dodávek nebo plnění, jedna věc je spojuje:
všichni je potřebují realizovat hned. Očekáváme, že v letních měsících to nebude jiné,
takže si letošní letní dovolené ze svých kalendářů velmi pravděpodobně škrtneme. Starostům, kteří chtějí zadat zakázky, chceme
pomoci.

Čas určitě hraje výraznou roli.
Jak rychle vlastně zadávací řízení
pod vaším vedením probíhají?
V případě veřejných zakázek malého rozsahu
nám administrace zabere v průměru i s těmi
komplikovanějšími dva měsíce. U zakázek zadávaných v režimu zákona pak asi o měsíc déle. A to od prvního e-mailového kontaktu, na
který navazuje zaslání podkladů ze strany obce, podpis smlouvy o spolupráci, po administraci zakázky, která končí vyhotovením všech
souvisejících listin a podpisem smlouvy, jíž
předtím ještě musí schválit rada či zastupitelstvo, což považuji z pohledu zadavatele za velmi rozumný čas. Pokud jsou podklady dodávané ze strany zadavatele v podobě, kdy se

nemusí opravovat či doplňovat, a zastupitelstvo či rada schvalující smlouvu uzavíranou
s dodavatelem dokáže pružně reagovat na aktuální situaci, dokážeme zkrátit tyto lhůty i na
polovinu. Víme, že čas je drahocenný, a snažíme se řešit problémy co nejrychleji například
i používáním moderních prostředků komunikace.

Co si pod tím můžeme představit?
Začínáme víc a víc využívat formu videokonferencí, kdy se starostkou či starostou nejen slyšíme, ale také vidíme, a jejich představu můžeme v klidu probrat. A v naprosté většině případů pak není nutná cesta do sídla zadavatele,
kterému tak šetříme zbytné náklady. Platí to
hlavně u veřejných zakázek malého rozsahu,
kdy se díky videokonferencím dokážeme věnovat skutečně každé obci, ať už je z kterékoliv části naší země. Jedinou podmínkou je připojení na internet (smích).

Čtenáře SMSKY by nejspíš zajímalo,
jak máte nastaveny ceny. Jsou nějak
zvýhodněny členské obce SMS ČR?
Cena našich služeb pro členské obce Sdružení
místních samospráv České republiky je o 20 %
nižší než pro obce nečlenské. I těm ale dovedeme pomoci. A pokud jde o výši cen, u veřejných zakázek malého rozsahu začínáme na
14.000,– Kč a u zjednodušeného podlimitního řízení na 24.000,– Kč. Náš kompletní ceník
najdete snadno na webových stránkách SMS-služeb.

Kverulanti využívají zákon pro svoje cíle
To můžu potvrdit, při přípravě na
rozhovor jsem ho tam sama úspěšně
našla. Chtěla jsem se zeptat ještě na
jednu věc. Liší se vlastně nějak to,
co obce poptávají nyní oproti tomu,
co potřebovaly v minulosti?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, se mezi samosprávami netěší
velké oblibě. Přispívají k tomu i tzv. „kverulanti”, kteří jej často zneužívají pro svoje osobní
cíle, obvykle za účelem zatěžovat samosprávu
zasíláním nesmyslných žádostí nebo velkého
množství žádostí.

To je zajímavá otázka, ale za sebe musím říct, že
žádné dramatické výkyvy nepozoruji. Samosprávy pořizují to, co potřebují. Na tom se nemění nic. Jen některé typy poptávek jsou frekventovanější. Co se týče zakázek na dodávky,
opakovaně se například zabýváme administrací na nákup elektronických úředních desek, hasičského vozu či kompostérů, v případě služeb
pak nejvíce zakázkami na svoz odpadu či vyhotovení projektové dokumentace. Nejčastější
oblastí na poli veřejných zakázek ale zůstávají
stavební práce, ať už se jedná o stavby, přístavby, místní komunikace či čističky odpadních
vod. Cítíme tlak na čas a potřebu stihnout ještě
co možná nejvíce aktivit do podzimních voleb,
a tak jsme v průběhu letních měsíců připraveni
podat pomocnou ruku i těm, kteří se jinak administrací zakázek zabývají sami. Stačí napsat
na e-mailovou adresu michaela.jelinkova@
sms-sluzby.cz nebo zavolat na telefonní číslo
770 600 556, abychom se domluvili.

Obce se již rok potýkají
s nesmyslnými podáními

Co byste na závěr vzkázala našim
čtenářům?
Zbývá snad už jen popřát krásné léto, ať už ho
budete trávit s veřejnými zakázkami, nebo se
bez nich obejdete, a po všech stránkách úspěšný
podzim.
Rozhovor připravily SMS-služby

Vzdělávání nebylo nikdy dostupnější
Společnost SMS služby se v první polovině letošního roku aktivně ponořila do vzdělávacích vod a stabilně pro vás připravuje šňůru online
SMS seminářů. Jde o dvouhodinový seminář na nejzajímavější témata, potřebná školám, ale i veřejné správě. Lektory zastávají zkušené osobnosti s bohatou praxí, publikační činností i lektorskou zkušeností. Zaregistrovaní účastníci předem obdrží prezentaci a potřebné
vzdělávací materiály.

NOVINKOU je zpřístupnění záznamu semináře
Po odvysílaní dostáváte přístupové údaje automaticky, pokud jste účastník daného semináře, a po dobu 30 dnů se můžete k tématu vracet. Pokud vám některé téma uniklo a neměli jste na něj dosud čas, nevadí.
Nově si lze dokoupit jakýkoli seminář z nabídky, a tím získáte šanci jej
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zhlédnout během následujících 30 dnů. Naši nabídku můžete sledovat
na https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/.

Ve čtvrtek 23. června zveme na konferenci o GDPR
Speciálně vás zveme na konferenci Čtyři roky s GDPR, která se koná ve
čtvrtek 23. června. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Non
nemannem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem a dalšími předními odborníky budou diskutovat o IT bezpečnosti, kamerových systémech, biometrice a osobních údajích ve veřejné správě. Jste srdečně zváni!


Jitka Hanáková
koordinátorka propagačních a školicích aktivit
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K těmto žadatelům můžeme směle zařazovat i
podání od paní Timové a pana Rusa. Jejich
jména se začala objevovat ve spisových službách obcí již před více než rokem. Zpočátku
zasílali prostřednictvím datových schránek
podání, která se zaměřovala na státní zastupitelství a byla doprovázena velkým množstvím
textových i obrazových příloh. V současné době je obsahem textů válka na Ukrajině.

Obce reagují různě
Obvykle je jeden ze zaslaných dokumentů nazván jako „žádost o svobodném přístupu k in-

formacím”. Obce na ně reagují různě, od poskytnutí odpovědi přes odložení žádosti až po
nereagování na zaslané podání.

Ministerstvo vnitra poskytlo
na naši žádost metodickou pomoc
SMS-služby upozornily už vloni v létě Ministerstvo vnitra, že v území jsou obce zatěžovány nesmyslnými žádostmi, a požádaly o stanovisko. Pověřenci, kteří samosprávám s infožádostmi pomáhají, totiž zaznamenali velké
množství dotazů tohoto typu a při jejich vyřizování chtěli mít naprostou jistotu, že se
svým doporučením obstojí. Z konzultace vyplynulo, že podání od paní Timové a/nebo
pana Rusa lze považovat za natolik zjevně nesmyslná, že by bylo možné uvažovat o jejich
„založení“ a věcném nevyřizování.

Podání pouze založte a nevyřizujte
Podle MV lze pochybovat i o tom, zda se vůbec
jedná o podání ve smyslu § 37 správního řádu.
A protože současná podání mají shodné rysy
(a v řadě ohledů jsou deficity ještě výraznější),

platí, že dokumenty z dílny těchto osob postačí pouze založit a dále na ně nijak nereagovat.
Přiložené dokumenty navíc nijak nesouvisí
s činností povinného subjektu, zaslané dotazy
či žádosti o odpověď často obsahují požadavek na názor samosprávy či posouzení dokumentů, které podatelka sama poslala.
Pokud tedy budou mít podání stále stejný
výše popsaný obsah, nevyřizujte je a pouze je
založte. Na dokumentu se uvede, že je založen
ad acta, a nebude se na něj odpovídat.
Lenka Matějová
vedoucí týmu
pověřenců
pro ochranu
osobních údajů

Ministerstvo zemědělství chystá výzvu na rybníky
a vodní nádrže. Připravte se na to už nyní!
Ministerstvo zemědělství rozdělí obcím 500 milionů korun na rekonstrukce, opravy a odbahnění či výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží. Termín pro podání žádostí vyhlásí ve druhé polovině roku. SMS-služby
ale doporučují, aby obce z důvodu očekávaného brzkého vyčerpání přidělené alokace připravily své projekty již nyní.
S přípravou pomůžeme, vzkazují.
Obce budou moci žádat ve III. připravované
výzvě Ministerstva zemědělství v programu
129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“. Cílem
programu je podpořit vodní režim krajiny za
současného zlepšení technického stavu a navrácení vodohospodářských funkcí rybníků a MVN.
Obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny
je podporováno prostřednictvím subkomponenty 2.6.2. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu Národního plánu obnovy.

roku, přičemž ukončení příjmu se předpokládá v okamžiku naplnění přidělené alokace,
která činí 500 milionů korun.

Termín budeme znát
v druhé polovině roku
Termín pro podání žádostí o dotaci bude
upřesněn výzvou v druhé polovině letošního
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 6/2022

S přípravou projektů rádi pomůžeme
Z důvodu očekávaného brzkého vyčerpání přidělené alokace doporučujeme zahájit přípravu projektů již nyní. S přípravou vaší žádosti
rádi pomůžeme. Ve spolupráci s kolegy z veřejných zakázek zajistíme i kompletní realizaci
výběrového, resp. zadávacího řízení. Pro konzultaci projektového záměru či zájmu o administraci se na nás neváhejte obrátit na e-mailu:
dotace@smscr.cz.
Martina Kurzová
vedoucí
dotačního servisu
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Na krajské shromáždění do Kácova
zavítala šedesátka starostů

Moravskoslezský kraj

Obecním úřadům chybí odborný personál.
Krajské sdružení se snaží pomoci

Téměř šedesát starostů ze Středočeského kraje dorazilo ve čtvrtek
12. května na krajské shromáždění, které se konalo v městysi Kácov.
Kdo tam všechno byl a o čem byla řeč?

Zástupci SMS ČR v Moravskoslezském kraji stojí před další výzvou.
Trápí je nedostatek zájemců o práci na obecních úřadech. Jak to hodlají řešit?
O co jde?
Vloni v květnu zaslala starostka obce Neplachovice Dana Schreierová dopis krajskému předsednictvu, ve kterém požádala o součinnost. „Vážně
nám onemocněla naše paní účetní. Měli jsme štěstí a druhý den za ni sehnali dočasnou náhradu. Poplatky a pokladnu jsme se na úřadě musely naučit samy.
Mzdy zasílám zase někomu jinému. Je to divoké,“ uvedla v dopise. Protože se z
dočasné nemocenské a zástupu vyklubal nakonec dlouhodobý problém,
začala starostka usilovně pátrat po nové účetní. Oslovovala auditory, daňové poradce, krajský úřad, matky na mateřské, důchodkyně. Zájem byl
však nulový. Další dočasnou náhradu sehnala až v Olomouckém kraji.
„Problém není zdaleka jenom u nás, do podobné situace se může dostat kterákoliv obec,“ odůvodňovala starostka, podle které by bylo dobré apelovat na
školy s ekonomickým zaměřením, aby do svých osnov zařadily účtování
samospráv. Stabilní posilu našli v Neplachovicích po téměř tři čtvrtě roce.
S prací, kterou museli tehdy v nelehké době odložit, se potýkají doteď.
Co na to krajské sdružení?
Při březnovém jednání krajského předsednictva znovuotevřel téma
manažer Michal Dresler. Stále častěji se na něj totiž obracejí zástupci
obcí, kteří žádají o pomoc. Krajské sdružení se rozhodlo podat obcím
pomocnou ruku a začít nedostatek personálu a zájemců o práci na
obecních úřadech řešit.
Jak?
Pro řešení situace se nabízí spolupráce se školami v kraji. „Aby naše kroky
byly oprávněné, provedli jsme ještě průzkum mezi starosty a zjišťovali jejich názor
na danou situaci,“ vysvětluje krajská předsedkyně Regína Vřeská.
Co se podařilo dotazníkovým šetřením zjistit?
60 procent dotázaných se již setkalo s nedostatkem zájemců o pozici
úředníka na obecním úřadě. „Tři roky jsme sháněli účetní pro DSO,“ uvedla
například starostka obce Rybí Marie Janečková. Pouze jeden uchazeč se
podle starostky Radky Chudové přihlásil do výběrového řízení v Karlově
Studánce. Zajistit na úřad dobrou účetní považuje za obrovský problém
i starostka Jakubčovic nad Odrou Antonie Pecníková.
Proč tomu tak je?
Podle starostů je důvodem nezájmu o pozice na obecních úřadech zejména široká škála povinností, které musí tito zaměstnanci vykonávat.
„Při předložení platového výměru uchazeči sdělí, že za tak malé finanční ohodnocení nebudou pracovat,“ uvedla starostka Karlovy Studánky Radka Chudová. Podle starostky obce Zbyslavice a krajské předsedkyně SMS ČR
Regíny Vřeská navíc pouze málo účetních z podnikatelského sektoru
ovládá účetnictví obcí, které je úplně odlišné.
A co ještě?
Dalším důvodem může být důchodový věk účetních a referentů. Více než
polovina dotázaných odhadovala, že jejich úředníci odejdou do důchodu
v průběhu deseti let. Tehdy nastane krize. Je proto třeba problém začít řešit ihned.
Co s tím?
Z průzkumu vyplynulo, že podle většiny starostů je třeba motivovat pro
práci ve veřejném sektoru absolventy škol. Až 84 procent z nich věří, že
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Středočeský kraj

spolupráce se školami může nezájem o pracovní pozice na obecních
úřadech vyřešit. Podle některých starostů je třeba zavést účetnictví samospráv do výuky, alespoň jako volitelný předmět s praxí na obci. Navíc
je 64 procent dotázaných starostů ochotno přijímat praktikanty a zvyšovat jejich zájem o práci na úřadech. Někteří však oponují nedostatkem pracovníků, kteří by se studentům během praxe věnovali.

Pozvání na setkání přijala hejtmanka za Středočeský kraj Petra Pecková, krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký, poslankyně a místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, předsedkyně SMS ČR a poslankyně Eliška Olšáková a náměstek ministra pro místní rozvoj Radim
Sršeň. Přednášející hovořili zejména o fondech kraje, o budoucnosti veřejné dopravy, rozpočtovém určení daní, stavebním zákonu, komunitní
energetice, ale i o novém programovacím období.
Aktuality ze SMS ČR pro Středočeský kraj zazněly z úst krajské manažerky Martiny Jiříkové, problematiku plánů vodovodů a kanalizací představila Gabriela Licková, novinky od SMS-služeb prozradila Jitka Hanáková. Setkání završili představitelé společnosti CETIN a České spořitelny.
Během akce proběhlo slosování o multifunkční traktor. Cenu si odnesl starosta Kněžic Milan Kazda. Krajské shromáždění mělo příjemnou
tečku v podobě komentované prohlídky Kácovského pivovaru. „Za příjemný azyl děkujeme starostce Kácova Soně Křenové,“ vzkázala krajská manažerka Martina Jiříková.

O další vzdělávání mají starostové zájem.
A to je dobře!
Vzdělávací akce, které se konají pod hlavičkou SMS ČR, lákají starosty
ve Středočeském kraji. Od jara se jich zde uskutečnilo hned několik
a organizátory ze sdružení těší, že se setkávají s pozitivními ohlasy.
Úspěšný seminář zaměřený na spisovou službu a archivnictví se konal
ještě těsně před Velikonocemi. Začátkem května pak proběhla stáž na
téma Obec v digitálním světě. Účastníci se zabývali webovými stránkami, nástroji elektronické komunikace, aplikací pro moderní správu obce,
kybernetickou bezpečností i sociálními sítěmi. Prvním přednášejícím
byl starosta obce Mořice Tomáš Pavelka, který představil příklady dobré
praxe a zkušenosti s využíváním elektronických nástrojů v obci. Další
přednášky zazněly od redaktorky a pracovnice vztahů k veřejnosti města Hustopeče Veroniky Novákové a experta na
přístupnost webových stránek Michala Hindy.
Martina Jiříková
manažerka SMS ČR
ve Středočeském kraji

Nabízí se i možnost spolupráce obcí?
Někteří starostové menších obcí nabídli možnost vzájemné spolupráce. V případě nemoci by si obce mohly vypomáhat a sdílet své pracovníky. Starostové poptávali pro nové úředníky také rekvalifikační kurzy nebo dálkové studium.
A co třeba spolupráce s externí firmou?
To by bylo jistým řešením. Až 88 procent dotázaných však o této variantě neuvažuje. Při spolupráci s externí firmou jim chybí pružná komunikace a osobní dohled účetní přímo na úřadě. Podle jiných se externí
účetní vyplatí těm nejmenším obcím nebo těm, které dlouhodobě bojují s nezastupitelností. „S externím účetnictvím nemáme problém. Paní dojíždí jednou týdně na obecní úřad. Jinak zcela operativně řešíme vše e-mailem
nebo telefonicky,“ uvedla starostka Čavisova Jana Dedková.
Jaké kroky v tom hodlá nyní krajské sdružení podniknout?
SMS ČR v Moravskoslezském kraji se rozhodlo od svého prvotního záměru spolupráce se školami v kraji neupustit. Členové krajského předsednictva jsou přesvědčeni o tom, že je to jedno z možných řešení, a pokusí se navázat součinnost s více školami napříč krajem. Krajské sdružení jako takové může studentům nabídnout praxi prostřednictvím účasti
na odborných stážích, na jednání krajského předsednictva, pracovních
skupin apod. Krajský manažer byl navíc pověřen zmapováním externích firem, které by obcím mohly v případě nutnosti pomoci. Stejně tak
má být krajský manažer jakousi spojkou mezi stážisty ze škol a obecními úřady v kraji. Cílem je, aby obce napříč krajem našly vždy u krajského sdružení pomoc.
„Jde o běh na dlouhou trať, ale věřím, že se nám podaří tuto situaci posunout správným směrem,“ vzkázala krajská předsedkyně Regína Vřeská.
Připravil Michal Dresler
manažer SMS ČR
v Moravskoslezském kraji
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Ústecký kraj

Krajské předsednictvo poprvé jednalo
v Kovářské
Historicky poprvé se 20. května sešli členové krajského předsednictva na
Chomutovsku, konkrétně v obci Kovářská v Krušných horách. Zásadním
tématem bylo rušení stavebních úřadů, přičemž se všichni přítomní jednohlasně shodli na tom, že současná síť stavebních úřadů by měla zůstat
zachována do doby, než dojde k plné digitalizaci stavebního řízení.
Dalším a neméně důležitým tématem byla transformace strukturálně
postižených regionů. Aktuální situaci a připravované kroky přiblížil
krajský místopředseda a předseda podvýboru pro regiony v transformaci PSP ČR Petr Liška. Jedním z cílů bude mj. umožnit i těm nejmenším obcím zapojit se do různých tematických výzev.
Řeč byla rovněž o krajských dotacích nebo o setkání krajské předsedkyně Magdy Pejšové a krajského manažera Marka Komárka s hejtmanem
Ústeckého kraje Janem Schillerem. Skvělou tečkou za jednáním byla prohlídka místního obecního muzea věnovaného letecké bitvě nad Krušnohořím.

Marek Komárek
manažer SMS ČR
Ústeckého kraje
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Kraj Vysočina

Výstavba hlubinného úložiště?
Prý to někde být musí!
Proti hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu protestovali lidé v Dolní Cerekvi. Z recese si před radnicí nabízeli kefír, toaletní papír a posílali
se na záchod se slovy: „Navštivte naše úložiště. Je třeba jednat urychleně.“
Akce se konala 9. dubna v rámci celorepublikového Dne proti úložišti.
K účastníkům akce hovořil starosta obce Zdeněk Dvořák. Připomněl, že
hlubinné úložiště se má začít budovat v roce 2050 a o 15 let později přijede první dodávka jaderného odpadu. Popsal, o jak náročný projekt
má jít z pohledu rozsahu, zásahu do místní krajiny, časové náročnosti,
ale socioekonomických dopadů spojených se stavbou.

Starosta na setkání s občany připomněl, že hlubinná úložiště řeší stále
ještě horní zákon z roku 1988, tedy z doby, kdy o zapojení veřejnosti a obcí nemohla být vůbec ještě řeč. „A na základě tohoto zákona má být povolována stavba ve 21. století,“ uvedl starosta, kterému rovněž vadí, že ačkoliv
má za necelý rok začít měření a geologické průzkumy v lokalitách, nejsou
dosud známé hodnoty, kterých je třeba dosáhnout. Nezodpovězené zatím zůstávají i další otázky. Třeba kam přijde vytěžená rubanina z plochy
větší jak 40 fotbalových hřišť nebo jak budou zajištěny osoby podílející se na výstavbě a provozu
úložiště, jejich bydlení, školy atd.
Marcela Syrová
manažerka SMS ČR
v Kraji Vysočina

Jihočeský kraj

Starostové se vydali za kolegy
na Strakonicko a do jižních Čech

Moravskoslezský kraj

Členské Zbyslavice vyhrály třetí místo
v republikové soutěži Zlatý erb
Moravskoslezské Zbyslavice vyhrály třetí cenu v celostátní soutěži
Zlatý erb, která hodnotí internetové stránky a elektronické služby
měst a obcí v České republice. Do letošního 24. ročníku soutěže se
přihlásilo celkem 242 měst a obcí. Ocenění převzala starostka Zbyslavic Regína Vřeská na galavečeru, který se konal 16. května.
Obec na internetových stránkách nabízí ucelený a přehledný soubor informací. Každá záložka obecního webu od informací o obci až po kontakty je velmi důkladně popsána. Informuje občany o dění v obci, zveřejňuje kvalitní fotografie i úspěchy, dává k dispozici mapovou aplikaci GIS,
zveřejňuje rozklikávací rozpočet apod. Obec rovněž nabízí občanům pomoc při řešení různých životních situací (bydlení, doprava, sociální zabezpečení, zaměstnání apod).

Pardubický kraj

Třídenní exkurzi za praktickými příklady dobré praxe pro starosty
a zástupce samospráv z Pardubického kraje uspořádalo v polovině
května jihočeské SMS ČR.

Nejlepší webovky v kraji mají Rosice,
rozhodla porota soutěže Zlatý erb

S Václavem Vokáčem v Drahonicích
Otázky na zapojení lidí do života v obci, spolupráci s místním sociálním
podnikem na výrobu kávy a nově i čokolády a budování infrastruktury
na venkově patřily k nejčastějším při setkání s Václavem Vokáčem, starostou Drahonic. Účastníky exkurze provedl nejen po své malebné obci,
ale seznámil je i s úspěšně podpořenými projekty. Jedním z nich byla
nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
S Václavem Troblem v Truskovicích
V Truskovicích si starostové prohlédli ovocné sady, obec je totiž součástí významné ovocnářské oblasti Chelčicko-Lhenicka. Poté na ně čekalo
překvapení v podobě návštěvy místního minipivovaru.
S Milanem Žejdlem v Česticích
V Česticích pozval hosty starosta Milan Žejdl na návštěvu nově vybudovaného informačního, školícího a volnočasového centra Čestice.
S Hanou Váňovou v Nišovicích
Třídenní cestu završili účastníci výpravy v obci Nišovice, kde se jim věnovala starostka Hana Váňová. Prezentovala dva projekty týkající se renovace kulturního zařízení. V putování po Strakonicku nechyběla zastávka
v zemědělském muzeu v Přechovicích.
Milada Vopálková
manažerka SMS ČR
v Jihočeském kraji

Také Rosice se radují z prvenství mezi obcemi v krajském kole soutěže Zlatý erb 2022
o nejlepší webové stránky. V celostátním kole se pak umístily na 4. místě. Novou podobu
webu má na svědomí starosta obce Zdeněk Volejník se svým týmem. Prohlédnout si
je můžete zde https://www.obec-rosice.cz/.
Proč se obec do soutěže přihlásila a jaké další účinné komunikační nástroje využívá?
„Věřím, že k úspěchu napomohla také naše služba Audit webových stránek,
kterou obec nedávno využila,“ uvedl krajský manažer Michal Dresler. „Obci
Zbyslavice a starostce Regíně Vřeské k úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů do budoucna. Už dnes se obec stává vzorem nejen v oblasti internetových stránek,“ dodal za krajské sdružení
manažer.
Michal Dresler
manažer SMS ČR
v Moravskoslezském kraji

Olomoucký kraj

Představitelé samospráv se sešli
na krajském shromáždění v Majetíně
Na čtyřicet starostů a dalších hostů se v úterý 10. května sešlo v sokolovně obce Majetín na Olomoucku. Konalo se tam krajské shromáždění SMS ČR, které přineslo spoustu aktuálních informací. Hovořilo
se o dotačních titulech, odpadovém hospodářství, energetickém trhu a dalších podnětných tématech. Pozvání přijal i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, který mluvil především o novele
stavebního zákona.
K tématu stavebního zákona, který je stále ještě ve fázi úprav, vystoupila na krajském shromáždění také výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová. „KS vyzvalo zastupitelstvo Olomouckého kraje, prostřednictvím
pana hejtmana Josefa Suchánka, aby podpořilo zachování stávající sítě stavebních úřadů v 615 obcích s podmínkou, že každý stavební úřad bude za účelem
zajištění řádného výkonu agendy disponovat k 31. 12. 2024 minimálně dvěma
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odborně způsobilými zaměstnanci,“ uvedla ředitelka, která také stručně
představila aktuální strukturu a činnost SMS ČR. SMS-služby následně
prezentovala jejich koordinátorka Jitka Hanáková a slovo dostali také
zástupce společnosti Elektrowin Michal Jurda a ředitel Pavel Kváš z České spořitelny, aby účastníkům přiblížili služby pro obce.
Podobu nového programového období přijel účastníkům shromáždění představit Tomáš Jurčeka, obchodní ředitel Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy. Neutěšenou situaci na trhu s energiemi
popsal v dalším bodu programu Jiří Vícha, jednatel společnosti Enterplex, jež se zabývá výběrovými řízeními na dodavatele energií. S tématem „Plány rozvoje vodovodů a kanalizací“ vystoupila hydrogeoložka
Gabriela Licková a závěrečné slovo patřilo Radimu Plachému, který
obcím poradil, jak se orientovat v odpadových
paragrafech.
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji

Pane starosto, proč jste se do soutěže přihlásili?
Abychom získali zpětnou vazbu na naše nové stránky. Chtěli jsme od poroty vědět, jestli jsou dobré nebo špatné. Nejdůležitější pro nás bylo, zda
vyhovují legislativě. A pak jsme také chtěli zjistit, zda tam jsou skutečně
ty informace, které lidé hledají. Není důležité mít tam to, co lidi nezajímá.
Překvapilo vás to, že jste se umístili na 1. místě v krajském a poté na 4. místě v celostátním kole soutěže?
Velice. Ocenění jsme opravdu nepředpokládali. Je to zpětná vazba, že
těch více než 100 hodin práce na novém webu mělo smysl.
Zpětnou vazbu od poroty tedy už známe. Jak se líbí nové stránky občanům?
Občané jsou spokojení, protože se na současném webu pohybují snáze
než na tom předešlém. Jsme rádi, že se nám daří dostat informace mezi lidi. Mým cílem je totiž zapojit lidi do rozhodování o životě v obci.
Předáváte informace občanům i jinými kanály než skrze web?
Obecním rozhlasem a přes obecní facebook. Snažím se, aby lidé měli
informace pořád a hned, zejména jde-li o něco akutního, například
o přerušení dodávky, uzavírku silnic apod. Využíváme také možnost zasílání SMS zpráv. K odběru je přihlášených 429 občanů, což je 37 procent
obyvatel. Za tři roky jsme tímto způsobem rozeslali 37 500 zpráv.
Vám i vašim kolegům gratuluji k úspěchu a děkuji za rozhovor
A já zase gratuluji ostatním oceněným obcím, městům a také těm, kteří se
přihlásili a na úspěch nedosáhli. Není totiž jednoduché „jít s kůží na trh“.
Rozhovor vedla
Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji
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Recyklujte s hasiči: Spolupráce se sbory dobrovolných
hasičů na sběru odpadních elektrozařízení
Sbory dobrovolných hasičů tvoří na území ČR poměrně hustou síť a díky zapojení do projektu Recyklujte s hasiči mohou
optimálně usnadnit recyklaci obyvatelům i menších měst a obcí, kteří mají do sběrného dvora daleko.
Bývají to často právě oni, kdo ve svých regionech pomáhají při svozu železného šrotu, nebezpečného odpadu a při dalších akcích zaměřených na ochranu životního prostředí.
Zpětný odběr již nepotřebných elektrozařízení jim současně dává možnost získat pro svůj
sbor i finanční podporu.
Projekt v roce 2011 inicioval kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebi-

čů Elektrowin. V současné době na projektu
se podílí zhruba 30 % sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, tedy více než 1670.
Za dobu dosavadního fungování projektu se
podařilo shromáždit a předat k recyklaci bezmála 32 tisíc tun starého elektra. Za těchto
12 let fungování projektu hasiči obdrželi více
než 45 000 000 Kč na odměnách.

Jak se může sbor dobrovolných hasičů
zapojit?
Hasičům stačí zaregistrovat se prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz. Nato sbor obdrží sběrné prostředky na shromažďování drobných elektrospotřebičů, tzv. bagy
a propagační materiály, které jim pomohou
s organizací jejich první sběrové akce. Je zcela
na daném sboru, jakým způsobem sběr realizuje, zda hasiči objíždí dům od domu nebo
třeba vyhlásí určitý den, kdy mohou lidé své
nepotřebné spotřebiče přinést na předem dané místo.

Pak již stačí vysloužilá elektrozařízení objednat k odvozu buď prostřednictvím webového formuláře, nebo na telefonické infolince.
Poté, co svozová firma vysbírané spotřebiče odveze ke zpracování, následuje finanční odměna podle množství předaného elektra.

Recykloliga přináší peníze navíc
Již třetím rokem doplňuje sběrovou část projektu i soutěž Recykloliga. Pokud je sbor dobrovolných hasičů zaregistrován v Recyklujte s hasiči a ve sledovaném období uspořádá alespoň
jeden svoz vysloužilých elektrospotřebičů, obdrží losovací číslo, které bude zařazeno do elektronického osudí o finanční odměny.

Sběr mobilů
Se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
jsme v letošním roce připravili celostátní aktivitu pro kolektivy mladých hasičů s názvem Připoj se k nám, nebuď lhostejný, sbírej! Ti mohou
na okresní Hry Plamen donést vysloužilé mobily. Výtěžek pak půjde na podporu činnosti úseku mládeže sdružení.

Druhý ročník soutěže OBEC 2030 je tady!
Realizovali jste zajímavý nápad v oblasti udržitelné energetiky či péče o klima? Pak neváhejte
a přihlaste se s tímto řešením do soutěže OBEC 2030. Vyhrát můžete zajímavé ceny od partnerů, jakými jsou ŠKODA AUTO, ČEZ ESCO, INCIEN a další. Soutěžit může kterákoliv obec z celé
republiky. S přihláškami neváhejte, posílat je můžete do konce srpna a jsou zcela zdarma.
„První ročník soutěže ukázal, že naše republika je
plná příkladů dobré praxe a inovativních řešení
v oblasti energetické soběstačnosti i environmentální odpovědnosti. Věřím, že ve stejném duchu
budeme pokračovat i v ročníku druhém,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních
samospráv ČR.

Pro koho soutěž je?
Do soutěže se může přihlásit jakákoliv obec s
řešením v oblasti udržitelné lokální energetiky či péče o životní prostředí. Není co ztratit,
ba naopak, každá přihlášená obec získává medializaci prostřednictvím našich komunikačních kanálů. A ti nejlepší získají zarámovaný
diplom a cenu. Škála přihlášených řešení může být široká – jde například o energetické
úspory na budovách, zavedení energetického
managementu, sledování a snižování spotřeby, výměnu osvětlení, vlastní zdroje energie,
návrat původních dřevin do krajiny, zadržování vody v krajině, ekologické čistírny, kompostování atd.
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Řešení nemusí být nové. Přihlásit je možné cokoliv, co je zajímavé v oblastech soběstačné
energetiky i environmentu. Škála je široká, není třeba se obávat. Pokud si opravdu nejste jisti, konzultujte možnou přihlášku s manaže-

Provede analýzu hospodaření

Poradí ohledně dotací

Představte si, že plánujete investovat do velkého
infrastrukturního projektu, například úpravy kanalizace.
Začnete tedy přemýšlet, zda na to při současném
hospodaření budete mít prostředky, či je potřeba sjednat si
úvěr. A u něho zase musíte zvážit, zda ho zvládnete splácet.
Právě se všemi těmito otázkami vám pomůže bankéř České
spořitelny, který dokáže investiční záměry posoudit. Provede
analýzu hospodaření a vy tak získáte nezávislý pohled na to,
jak se vaší obci finančně daří.

Pro řadu projektů je někdy potřeba hledat dotační titul
i dodatečné financování. Také s tím vám může pomoci Česká
spořitelna a její dceřiná společnost Erste Grantika Advisory.
Stačí předložit své plány – například že chcete postavit
čističku odpadních vod. Specialisté ze společnosti Grantika
jsou schopni vyhledat vhodné dotační programy, které jsou
vypsané pro vámi plánované investice. Zároveň vám usnadní
práci s veškerou agendou související s dotací. Specialista vám
poradí jak se zpracováním a podáním žádosti, tak s vedením
projektu v době udržitelnosti.

„Poradenství od České spořitelny zahrnuje kromě posouzení
investičních záměrů také analýzu predikcí daní a daňových
příjmů a doporučení limitu úvěrového zatížení. Konzultace
může probíhat ad hoc, ale i průběžně. I v případě, že už máte
připravený rozpočet, ale zkrátka vás zajímá oponentní názor
či vývoj makroekonomické situace,“ říká Pavel Kváš, manažer
útvaru České spořitelny pro veřejný a neziskový sektor.

Nabídne zvýhodněné financování úvěrů
Jako člen Sdružení místních samospráv máte kromě
standardních služeb nárok i na dodatečný bonus – a to
úrokové zvýhodnění a nižší poplatky spojené s úvěrem.
U České spořitelny dostanete také možnost projednat
a uzavřít individuální dlouhodobý úvěrový rámec na
část plánovacího období. Na každý projekt či dotaci
si pak nemusíte brát speciální úvěr, ale více investic
zastřešíte jedním úvěrovým rámcem, a to jak z pohledu
předfinancování, tak i kofinancování plánovaných
investic.

Realizujete pár plateb za den a standardní platební terminál
se vám zatím finančně nevyplatí? V tom případě vyzkoušejte
GP tom, aplikaci v telefonu, která svými funkcemi vlastně
nahradí platební terminál. Stačí jen uhradit aktivační
poplatek a pak se platí už jen za každou
transakci. A pokud si přece jen nakonec
budete chtít pořídit klasický terminál,
ČESKÁ SPOŘITELNA, OFICIÁLNÍ
i ten přes Českou spořitelnu zajistíte.

První ročník soutěže

S přihláškou neváhejte!

Ať už potřebujete poradit
ohledně hospodaření obce
či dotací, nebo vyjednat
výhodný úvěr, se všemi
těmito dotazy se můžete
obrátit na Českou spořitelnu.
Jaké další služby nabízí
členům Sdružení místních
samospráv? A jak v případě
zájmu postupovat?

Poskytne platební řešení

Jedinou podmínkou je, že na řešení se
(alespoň zčásti) musí podílet obec. Nemusí být
v jejím 100procentním vlastnictví, na druhou
stranu ale čistě komerční řešení na území obce
ve vlastnictví soukromého subjektu do soutěže nepřijímáme.

Do prvního ročníku soutěže se zapojilo 50 obcí.
Zvítězila obec Veselíčko (Olomoucký kraj) a její
unikátní řešení na zpracování bioodpadu. Druhé místo obsadil městys Litultovice (Moravskoslezský kraj) se svou první funkční energetickou
komunitou v ČR. Třetí příčka patřila Říčanům
(Středočeský kraj), kde zavedli povinnost realizovat zelené střechy či fotovoltaické panely na
budovách s plochou střechy nad 300 m2.

S ČÍM POMŮŽE ČESKÁ SPOŘITELNA VAŠÍ OBCI?

V prvním ročníku byla oceněna i Bělá pod Bezdězem za svůj přístup k elektromobilitě
rem OBCE 2030 (medailonek níže). Pouze řešení, která byla oceněna v předchozím ročníku,
už být přihlášena nemohou.
Stojíme opravdu o každý „malý krůček správným směrem“.
Detaily k soutěži i přihláškový formulář naleznete zde: obec2030.cz/soutez

„Dalším šikovným řešením jsou
platební brány, které se implementují
do webových stránek vaší obce – tímto
způsobem lze jednoduše uhradit třeba
komunální poplatky. Existují dokonce
i platební brány, které umožnují
rozúčtování na více účtů,“ vysvětluje
Pavel Kváš. Do budoucna přibude také
platební totem, který se hodí například
pro úhradu obecních poplatků, darů
v kostele nebo regulačních poplatků
v nemocnicích.

PARTNER SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
SAMOSPRÁV
Česká spořitelna poskytuje služby městům
a obcím již desítky let, spolupráce se Sdružením
místních samospráv ČR začala začátkem června
2021, kdy banka pomohla zřídit účty pro obce,
které byly zasaženy tornádem. V září téhož roku
pak došlo k podepsání smlouvy o spolupráci,
v rámci které nabízí ČS členům sdružení své
zvýhodněné služby. Využít je můžou malé obce
i velká města v jakékoliv lokalitě v Česku – od Aše
až po Jablunkov.

Michal Svoboda
manažer projektu OBEC 2030
michal@obec2030.cz
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„Vedle poradenství o hospodaření
a debatách o dotačních
příležitostech si tak můžete
sjednat úvěrový rámec
přizpůsobený přímo potřebám
vaší obce. Všechny aktivity
spolu totiž úzce souvisí, a vaše
obec tak zkrátka má k dispozici
komplexní balíček služeb,“ dodává
Pavel Kváš. Stačí se obrátit na
regionálního manažera Sdružení
místních samospráv nebo přímo
oslovte konkrétního bankéře pro
veřejný a neziskový sektor ČS, a to
prostřednictvím webových stránek
České spořitelny, kde najdete
interaktivní mapu s kontakty.

www.csas.cz

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 6/2022
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Zapište si do diářů: Celostátní konference SMS ČR se koná
9. a 10. listopadu v Českém Krumlově
Celostátní konference SMS ČR se uskuteční ve středu 9. a ve čtvrtek 10. listopadu v Českém Krumlově. Nenechte si ujít dvoudenní setkání ve městě, které je klenotem jižních Čech. Pořadatelé připravují zajímavý program, jehož součástí bude i společenský večer, během kterého můžete s kolegy z celé republiky probrat všechno, co vás těší i pálí, načerpat inspiraci a navázat nová přátelství.
Bližší informace se včas dozvíte od krajských manažerů.
Těšíme se na vás!

Portál zastupitele
úterý 21. 6. – středa 22. 6.
Kurz na míru: SPISOVÁ SLUŽBA
Online kurz.
Lektorka: Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D.
Sedm hodin online kurzu na míru (rozdělených do dvou dní) na téma spisová služba zahrnuje problematiku z této oblasti počínaje
povinnostmi původce i příjemce přes spisový
řád, popis cesty listiny od začátku až do konce,
označování, evidenci a oběh dokumentů až po
tvorbu spisu, ukládání a skartaci.

úterý 28. 6.
VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE
A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Online kurz.

čtvrtek 21. 7.
VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE
A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Online kurz.

Lektor: Michal Hinda a Ing. Jan Havlík, MPA.

Lektor: Michal Hinda a Ing. Jan Havlík, MPA.

Kurz je zaměřen na představení aplikací Zasedání zastupitelstva online a Správní řízení a jejich využití.

Kurz je zaměřen na představení aplikací Zasedání zastupitelstva online a Správní řízení a jejich využití.

Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

Registrace na akci: Portál zastupitele
https://portalzastupitele.cz/

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 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

úterý 21. 6., 13:00–15:00 hod.
ZŘIZOVACÍ LISTINA MATEŘSKÉ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY A JEJÍ ZMĚNY
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Mgr. Slávka Kopačková
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

čtvrtek 23. června
ČTYŘI ROKY S GDPR
Online konference. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem a dalšími
předními odborníky budou diskutovat o IT bezpečnosti, kamerových systémech, biometrice
a osobních údajích ve veřejné správě.
Přihláška: Čtyři roky s GDPR
čtvrtek 23. 6. 13:00–15:00 hod.
ŘEDITEL ŠKOLY A JEHO ZÁSTUPCE:
SPOLUPRÁCE, NE KONFLIKT
Dvouhodinový webinář
Přednášející: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.

úterý 28. 6. 13:00–15:00 hod.
LEGISLATIVNÍ NOVINKY VE ŠKOLSTVÍ:
VÝZVY ROKU 2022
Dvouhodinový webinář
Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Cena 800 Kč + DPH.

přihláška na webinář

Obce a školy, které jsou klienty pověřenců
SMS-služeb, mají slevu ve výši 25 %. Více informací SMS-seminář – o školách nejen pro
školy | SMS-služby s.r.o. (sms-sluzby.cz)

přihláška na webinář

SMS ČR / Akce ve vašem kraji
středa 22. 6., 9:00–14:00 hod.
Zlínský kraj: SEMINÁŘ O DECENTRÁLNÍM ČIŠTĚNÍ VODY
Místo konání Krajský úřad Zlínského kraje, 16. patro, zasedací místnost.
Bližší informace: Iva Šimoníková, krajská manažerka, simonikova@smscr.cz, tel.: 776 266 139
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 15. 6. 2022, 6/2022,
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Machačová, machacova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Machačová.

