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Dolní Polžice:
Starosta vlastnoručně vybudoval
veřejné odpočinkové místo se zvoničkou

Krize nekrize, musíme fungovat dál!
Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

když jsem naposledy psal úvodník, vrcholila
právě první vlna koronavirové pandemie. Shodou okolností na mě přišla znovu řada ve velice podobném a nejistém období. Nyní, když
svůj příspěvek připravuji, opět nevím, co nás
v nejbližších dnech čeká a nemine. Je totiž půlka měsíce října a čísla nakažených, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých s covidem-19
neustále narůstají.
Nálada ve společnosti je přitom zcela jiná
než na jaře. Prvotní semknutí společnosti se
jaksi neopakuje. Na občanech našich obcí je
patrná nejistota, určitý pocit rezignace, strach
a hlavně zloba. Zloba na vše kolem. Říká se, že
každá krize zanechá ve společnosti, kterou postihne, hluboké negativní následky. Obávám
se, že již první pandemická vlna nebyla jiná
a naši společnost velice změnila. Těžko se tato
změna vyjadřuje slovy. Mám ale pocit, že z ko-

munikace s občany postupně mizí slovo „my“
a daleko častěji se objevuje slovo „já“. A tak na
obcích musíme často řešit problémy, o kterých
se nám donedávna ani nezdálo.
Do této situace přichází další kritické období.
A opět dopadá na naše občany. Ruší se spolkové
akce, sportovní utkání, zavírají se hospody, děti
se vzdělávají distančním způsobem. Společnosti evidentně chybí ventil pro upuštění stresu.
Je otázkou, jak si s tím vším poradíme my,
starostky a starostové obcí. Sami přitom nevíme, co si počít, na nás samotné vše dopadá
v daleko větší míře než na běžné občany.
Krize nekrize, nic se pro nás nemění. Musíme fungovat dál. Chod obce i obecního úřadu
se nemůže zastavit. Dál běží projekty, dál plníme všechny úkoly, realizujeme správní řízení,
připravujeme volby, snažíme se reagovat našimi rozpočty na aktuální daňové příjmy atd.
Pokračování na straně 2

Jan Sedláček

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, přátelé samospráv!
Připravujeme pro vás vzdělávací webináře SMS ČR

STAROSTOVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS 2020,
které se uskuteční pod záštitou ministryně Kláry Dostálové.

Webináře jsou vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID-19 náhradou za jednodenní online konferenci, kterou
jsme pro vás původně chystali. Ale nebojte se. O žádné novinky nepřijdete. Začínáme ve středu 4. listopadu v 10 hodin.
Program webinářů:
• Aktuálními informacemi o RUD se budou zabývat předseda SMS ČR Stanislav Polčák a ekonom Pavel Kysilka.
• O soběstačných obcích 2030 pohovoří ministryně Klára Dostálová a konzultantka, spoluautorka konceptu SMART Česko Rut Bízková.
• Martin Horvát z Národní agentury pro komunikační a informační technologie NAKID představí Portál občana.
• A jaké mají obce dotační možnosti? Otázce se bude věnovat ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů SFŽP ČR Ivo Marcin.
Důležité upozornění:
Sledujte náš web www.smscr.cz či FB profil zde: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ, kde se vždy dozvíte podrobnosti o dnech konání, čase
a připojení. Aktuální informace vám sdělí také krajští manažeři SMS ČR.
Za tým SMS ČR se na vás těší a za pochopení děkuje

Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka

Krize nekrize, musíme fungovat dál!
Pokračování ze strany 1
A také musíme být našim občanům i v této nelehké době oporou. Alespoň pro seniory či jiné
ohrožené skupiny. Od toho tu přeci jsme. Ze
všech politiků jsme lidem nejblíže. Jsme místní osobnosti a občané právě nyní musí pocítit,
že nás mají a že jsme tu pro ně.
Podobně i vy prosím vězte, že máte oporu
v nás, tedy v našem sdružení. Jsme tu pro vás
i teď. Jsme schopni vám poskytnout metodickou, mediální či právní pomoc. Dobrou zprávou také je skutečnost, že máme nově svého
zástupce v Ústředním krizovém štábu. Je jím
zkušený starosta Dolních Břežan Věslav Michalík. Oproti první vlně tak jsme schopni předávat informace z našich obcí hned a přímo do
tohoto důležitého krizového orgánu.
Ke krizovým problémům se brzy přidá i problém s příjmovou stránkou rozpočtů. Nikdo
dnes nedokáže predikovat, jak moc se stávající

krize dotkne ekonomické sféry a jak se promítne do výše inkasa sdílených daní.
Rozpočtové určení daní a jeho další možný
vývoj mělo být jedním z hlavních téma konference. Z dvoudenního formátu velké akce, která se měla uskutečnit v nevšedním prostředí
areálu Dolních Vítkovic, jsme museli přejít na
formát online webinářů, které se uskuteční
v několika dnech. I když mě mrzí, že přicházíme
o osobní setkání, přesto si myslím, že i tato verze bude pro zástupce obcí zajímavá. Srdečně
vás proto ke sledování webinářů zvu, o podrobnostech konání vás budeme vždy včas informovat. Stačí se pak jen v daný okamžik posadit do
křesla vaší kanceláře a připojit se do online prostředí. Minimálně přijdete na jiné myšlenky.
Získáte mnoho nových informací a seznámíte
s názory řady zajímavých osobností.
Vážení přátelé, neprožíváme zrovna jednoduché období. Těžká doba bude zkouškou pro

Jan Sedláček
nás samotné, zkouškou našich obcí i celé naší
společnosti. Věřím, že v této zkoušce opět všichni obstojíme.
Jan Sedláček,
místopředseda SMS ČR
a starosta obce Křižánky

Vláda jednala o koncepci veřejné dopravy,
kterou připomínkovalo SMS ČR
Vláda na svém jednání 12. října projednala koncepci veřejné dopravy. Dokument s plným názvem Koncepce veřejné
dopravy 2020–2025 s výhledem do roku 2030 připomínkovalo i SMS ČR.
Díky připomínkám sdružení byla do koncepce zapracována např. problematika cyklodopravy. SMS ČR zaujalo negativní postoj k variantě převodu regionální železniční dopravy na stát a v neposlední řadě připomínkovalo i roli národního centrálního koordinátora veřejné dopravy v České
republice. SMS ČR se obává, že navrhovaný národní koordinátor nebude znát specifika jednotlivých krajů a jeho existence tak může být naopak
přítěží. Proto sdružení poukázalo na nejasnost jeho postavení.
Stejně jako v případě koncepce veřejné dopravy, hájí SMS ČR zájmy svých členských obcí při připomínkování dokumentu Dopravní politika ČR pro
období 2021–2027 s výhledem do roku 2050, kde využívá zkušeností z členských obcí např. v oblasti tranzitní dopravy.
SMS ČR se zasadilo, aby jeho zástupci byli členy pracovních skupin, které tvoří návazné dokumenty tak, aby byla zajištěna vyváženost obsahu
dokumentů i z pohledu zástupců samospráv a SMS ČR mělo včasné a kompletní informace.
red

Stát by měl mít zájem na tom, aby nákladní doprava
zůstávala na zpoplatněných komunikacích
Těžká nákladní doprava nebo doprava se silně negativním vlivem na životní prostředí se má od nového roku na zpoplatněných komunikacích prodražit a za mýtné mají dopravci připlatit, uvádí se v dokumentu Ministerstva dopravy,
s nímž se v nedávné době seznámila i legislativní kancelář SMS ČR. Je pochopitelné, že ministerstvo potřebuje kompenzovat výpadky z rozpočtu. Nepovede ale tento krok k navýšení dopravy po „tradičních“ objízdných trasách na nezpoplatněných komunikacích? SMS ČR už rezort dopravy oslovilo a doporučilo zvážit tento krok.
Během tzv. první vlny koronavirové epidemie postupně opadla snaha Ministerstva dopravy řešit objíždění zpoplatněných komunikací nákladní dopravou. Pravděpodobně proto, že se problém v danou dobu jevil jako marginální. V blízké budoucnosti lze ale očekávat, že navýšení mýtných poplatků odvede na nezpoplatněné úseky další část nákladní dopravy, tentokrát zejména těžké a škodlivé. V důsledku toho se zhorší dopravní situace v zastavěném
území obcí a zároveň se výběr mýtného nenavýší. Ministerstvu dopravy proto SMS ČR doporučilo poplatky výrazně nezvyšovat, a především lépe koordinovat proces navýšení mýtného s řešením dlouhodobě rostoucí intenzity dopravy na objízdných trasách.
Otakar Bursa, legislativní analytik

Nejvyšší čas na reflexní prvky!
SMS ČR je dodává členským obcím zdarma
Na podzim se dříve stmívá a později rozednívá. Je proto nejvyšší čas myslet na bezpečnost těch, kteří jsou na silnicích hůře viditelní, a proto i v ohrožení. Myslí na ně i Sdružení místních samospráv ČR! Ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů přispívá projektem, v rámci kterého dodává do menších
obcí zásobníky s reflexními samolepkami. Zásobník je užitečný všude tam, kde chybí veřejné osvětlení nebo chodníky, a kde tak hrozí větší nebezpečí střetu chodce s motorovým vozidlem. Mezi zájemce z řad členských obcí SMS ČR zdarma rozdělí celkem 700 tubusů s 500 kusy reflexních samolepek. „Společně tak přispějeme ke zvýšení bezpečnosti v obcích!“ vzkazuje SMS ČR.
SMS ČR
2
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Vládní strany výrazně oslabily v krajských i senátních volbách
Přestože vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše vyhrálo krajské volby 2020, většinu vlád na hejtmanstvích obsadí zástupci středopravicových stran, které mají větší společný koaliční potenciál. ANO si udrží pouze Moravskoslezský a zřejmě i Ústecký kraj. Vybojovalo si nově hejtmana ve Zlínském kraji, kde sesadí Jiřího Čunka (KDU-ČSL).
Ve všech dalších krajích přechází ANO do opozice. Jejich dosavadní vládní partneři ČSSD a KSČM se mnohde vůbec
do krajských zastupitelstev nedostali.

Krajské volby
ANO vyhrálo volby v deseti krajích. V Libereckém zvítězili již potřetí Starostové pro Liberecký
kraj (SLK) Martina Půty, sesterská odnož STAN.
V Královéhradeckém kraji zabodovala nejlépe
koalice ODS, STAN a Východočechů vedená
Martinem Červíčkem a ve Středočeském kraji
byl první na pásce STAN v čele se starostkou
Petrou Peckovou, která byla viditelnou sokyní dosavadní hejtmanky Jaroslavy Jermanové
(ANO).
Ve všech krajích uspěli Piráti, kteří na Olomoucku kandidovali se STAN, kde měli nejlepší výsledek (19,5 %). Nicméně ve všech ostatních krajích měli Piráti či STAN při samostatné
kandidatuře při součtu větší procento hlasů.
Všude zabodovala také ODS, nejlépe v Královéhradeckém kraji (23,5 %) společně se STAN,
v Plzeňském kraji (21,2 %) spolu s TOP 09 a samostatně ve Středočeském kraji (19,8 %).
Ve volbách rovněž uspěly KDU-ČSL (šestkrát samostatně, kromě Plzeňského kraje) a ve
dvanácti koalicích i TOP 09, kromě Vysočiny,
kde jejich kandidátce chyběl k zisku mandátů
za pět procent jeden hlas. (Ve hře je žádost o nové sčítání hlasů.)
Naopak pro vládní ČSSD a vládní podporovatele KSČM skončily volby fiaskem. ČSSD se
vůbec nedostala do pěti krajských zastupitelstev. Obhájí pouze místo hejtmana v Pardubickém kraji, kde ovšem Martin Netolický kandi-

Propad mandátů ČSSD a KSČM ve srovnání s hnutím ANO 2016/2020

doval pod hlavičkou (3P – Pro Prosperující
Pardubický kraj, 14,8 % hlasů). Komunisté se
nedostali dokonce do devíti krajských sněmů
a v ostatních těsně překročili hranici pěti procent. V devíti krajích má zastoupení SPD a pouze v jednom Trikolóra.

Krajské koalice
Ihned po vyhlášení výsledků voleb začala povolební vyjednávání. Nejrychleji oznámili vytvoření koalice v Moravskoslezském kraji, kde
obhájil pozici hejtman Ivo Vondrák a ANO
(v koalici s ODS/TOP, KDU a ČSSD). Vládní hnutí zůstává i ve vedení Ústeckého kraje (+ ODS
a Spojenci) a Zlínského kraje (+ Piráti, ODS,
ČSSD), v nichž nově získalo hejtmany Schillera
a Holiše. Ve všech ostatních krajích však hejtmany ztratilo a zůstane dokonce v opozici.
Hejtmanský post obhájili kromě Vondráka
i Martin Netolický (3PK/ČSSD) v Pardubickém
kraji a Martin Půta (SLK) v Libereckém kraji.
Ostatní kraje mají hejtmany nové. Tři posty
získala ODS: v Královéhradeckém kraji bude
v čele Martin Červíček (ODS/STAN/Východočeši) v koalici s Piráty, KDU a TOP 09, na Vysočině Vítězslav Schrek v pětičlenné koalici s Piráty, lidovci, ČSSD a STAN a Jihočeský kraj povede Martin Kuba v koalici s TOP/KDU, ČSSD
a Jihočechy.
V Plzeňském kraji byl v době uzávěrky zpravodaje znám pouze obrys koalice ODS+TOP 09,
STAN a Piráti, ale jméno hejtmana nikoliv. Nejsložitější situace pak je v Karlovarském kraji,
kde proti sobě stojí bloky dvou koalic ANO
a ODS/TOP 09 (17) na straně jedné a Piráti
a STAN/KDU (14) na straně druhé, které usilují
o podporu tří regionálních stran a jejich 10 mandátů, což bylo mimochodem unikátní právě
v tomto kraji. Navíc 4 mandáty má i SPD, se kterou nikdo jednat nechce.
Jedinou hejtmankou bude Petra Pecková
(STAN) ve Středočeském kraji v koalici s ODS,
Piráty a Spojenci. STAN získá také hejtmana

v Olomouckém kraji – Josef Suchánek (Piráti/
STAN) bude spolupracovat s lidovci vedenou
čtyřkoalicí SPOJENCI a ODS. Křesťanští demokraté vybojovali jediného hejtmana, a to
Jana Grolicha na jižní Moravě v koalici s Piráty,
ODS a STAN.
Ve 12 krajích je v koalici ODS. V osmi krajích
budou ve vedení STAN (třikrát v opozici) a Piráti (čtyřikrát v opozici). V osmi krajích se na vedení krajů bude podílet i TOP 09 prostřednictvím různých spojenectví. V sedmi jsou zapojeni lidovci – kromě Zlínského kraje, kde zůstali
jako v jediném v opozici. Hejtman Jiří Čunek
zde ve spojenectví se STAN zejména prohrál
volby jako „referendum“ o výstavbě nové zlínské nemocnice, i když se pokoušel v povolebních jednáních vyšachovat ANO. V pěti krajích
se na vedení může podílet ČSSD, která je třikrát
v opozici. V té zůstali v osmi regionech SPD a ve
čtyřech KSČM.
Vedení krajů je různorodé, jako ještě nikdy
nebylo. V minulosti vždy převažovali hejtmani buďto z ODS nebo ČSSD a v poslední době
ANO.

Senátní volby
Senátní volby znamenaly výrazný úspěch opozice a naprostý propadák kandidátů vládních
stran. ANO získala senátora pouze v Karviné, a to
ještě v souboji se zástupcem ČSSD při nejmenší
osmiprocentní volební účasti ve druhém kole.
Vítězem je hnutí STAN/SLK, které získalo
11 nových senátorů. Další strany deklarovaly
vzájemnou podporu různým kandidátům, a tak
ODS získala pět senátorů, lidovci tři, TOP 09 a Senátor 21 po dvou. Jednoho senátora získali Svobodní, ANO, Hradecký demokratický klub a Piráti. Jen pro zajímavost, za Piráty bude senátorkou
čtyřicetiletá Adéla Šípová, která se tak stává nejmladší senátorkou v historii.

Tomáš Šulák,
politolog a starosta obce Veselíčko
v Olomouckém kraji
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SMS-služby s.r.o. nabízejí samosprávám a jimi zřizovaným školám mnohem víc než
jen službu pověřence pro ochranu osobních údajů. Členským obcím Sdružení místních
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Pro školy, kterým poskytujeme službu pověřence, vydáváme newsletter Škola v právu a zajišťujeme bezplatnou právní poradnu. Na tomto
místě najdete aktuální informace o naší činnosti. Tak nezapomeňte, SMS-služby s.r.o jsou tu pro vás a vaše školy!

Podvodníci nepolevují. Pozor na jejich tradiční finty!
Ani v epidemiologicky složité době podvodníci nezahálí a využívají obce k vlastnímu obohacení. Nezvedat neznámá
čísla, neuzavírat smlouvy po telefonu a prověřovat pochybné faktury, to jsou již tradiční doporučení na obranu proti
různým „výhodným” nabídkám. Avšak pro starosty je mobil základním komunikačním nástrojem, a proto nelze např.
neznámé hovory ignorovat. Existuje bezpečný postup, jak se nikde takříkajíc „neupsat“, a případně i zamezit dalším
kontaktům s podvodnou společností.
Zejména v době krize podvodníci hodně využívají důvěřivosti občanů
a snaží se zneužít složité a mnohdy nepřehledné situace. Již během jara
se objevovaly nabídky léků, roušek za podpis, nebo dokonce podvodné
výzvy k zaplacení v datových schránkách. Nyní se jejich pozornost otáčí
opět více na obce. Často využívají skutečnosti, že obce nejsou spotřebiteli, tedy neplatí pro ně zákon o ochraně spotřebitele, který mimo jiné
zakazuje používání nekalých, tedy hlavně klamavých a agresivních obchodních praktik.
Nejčastější formou, se kterou se setkávají občané i zástupci obcí,
jsou marketingové telefonáty na soukromá telefonní čísla. Z pohledu
GDPR se doporučuje následující postup:
• nepředstavovat se, a naopak zjistit jméno a firmu volajícího,
• zeptat se, odkud mají vaše osobní údaje – tel. číslo, popř. jméno,
• zažádat o výmaz z jejich registru,
• v případě opakovaných telefonátů nahlásit záležitost
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Firmy se často odvolávají na náhodně generované číslo, tedy, že
v žádném registru dané číslo není, v tom případě by však nebyly schopné na dané číslo znovu zavolat.
Na samotných obecních úřadech je ale situace mírně odlišná. V obcích se momentálně nejčastěji vyskytují např. falešné faktury přicházející z e-mailu podobnému tomu obecnímu, výzvy k zaplacení poplatku
za vložení do rejstříku firem nebo zaregistrování nových internetových
domén pro lepší dohledatelnost obce.
Starostové, jakožto zástupci obcí, musejí tedy dávat větší pozor při telefonátech a obchodních schůzkách. Mohou se totiž jen velmi obtížně
hájit tím, že nabídce nerozuměli přesně, nebo že pro ně není výhodná ve
chvíli, kdy je smlouva již stvrzena. Je tedy dobré dodržovat tato pravidla.

•
•
•
•

 a nabídky při telefonních hovorech raději vždy reagujte tak, že si
N
necháte informace zaslat také na e-mail, na který následně odpovíte, zda máte zájem, či ne. Neuzavírejte smlouvy po telefonu.
U nabídek, které přišly takříkajíc zčistajasna, vždy zjistěte, zda jsou
pravdivé, potřebné a za „dobrou cenu“.
Kontrolujte původ a účel příchozích faktur, číslo účtu, popřípadě i adresu, odkud faktura přišla.
Pokud obdržíte podezřelé nabídky, můžete kontaktovat speciální
poradnu SMS ČR na adrese smejdi@smscr.cz.
Daniel Stuchlík,
pověřenec pro ochranu osobních údajů v Moravskoslezském kraji

Projekt Obec 2030 připravuje novinky!
Projekt Obec 2030 pomáhá obcím, aby byly energeticky soběstačné, technologicky inovativní i environmentálně
zodpovědné. I proto je SMS ČR jedním z jeho partnerů. Nyní představuje novinky, které se pro samosprávy chystají!
Projekt má nového partnera. Je jím ŠKODA AUTO a.s. a díky spolupráci
s touto společností se můžete těšit na novoty ze světa elektromobility.
Zájemci budou mít dokonce možnost vyzkoušet si je ve vozovém parku
Škodovky v rámci benefitů Klubu Obec 2030, do kterého se mohou
zdarma zapojit na webu www.obec2030.cz.
Další díl podcastu Obec 2030 představí hosta, kterým bude generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Věnovat se bude otázce, jak jsou na
tom z hlediska energetické soběstačnosti obce dnes a jak tomu bude za
deset let. Zamyslí se rovněž nad podílem obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny i nad tématem, co mohou obce dělat pro to, aby snížily ekologickou zátěž planety. Nakonec se pozastaví nad tím, jak se dají tato řešení financovat. Podcast máte možnost sledovat zdarma, k odběru se
můžete přihlásit na Spotify nebo na www.anchor.fm/obec2030.
Chystáme rovněž pravidelné vlogy, které představí řadu v praxi

osvědčených řešení, jež souvisí s novou energetikou. Každý díl se zaměří na jednu i více možností, které už někde fungují a mohou se tak stát
pro obce vhodnou inspirací. Dozvíte se také o technických parametrech
a vyslechnete zkušenosti provozovatelů.
Pokud plánujete posunout obec do prostředí moderních obcí a technologií, podívejte se na web: www.obec2030.cz. Nabídka možností je velká. Ať už hledáte konkrétní řešení pro svou obec nebo chcete jen dostávat
novinky ze světa smartifikace obcí a moderních technologií, určitě si vyberete. A pakliže už jste zrealizovali projekt, který by mohl inspirovat
ostatní, můžete jej naším prostřednictvím předávat dál jako příklad dobré praxe. Stačí poslat informace o projektu na e-mail info@obec2030.cz
a my je rádi zveřejníme.
Jakub Iran, koordinátor projektu Obec 2030,
jakub.iran@sms-sluzby.cz
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Manuál pro zakázky malého rozsahu aneb budou obce
povinny zadávat malé zakázky podle nových pravidel?
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na jaře ve spolupráci s experty Rekonstrukce státu přelomovou metodiku,
která vnáší jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Manuál řeší postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu, tedy takových, jejichž hodnota nepřesahuje 2 miliony Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby, respektive 6 milionů Kč bez DPH v případě stavebních prací. Čeho se Metodika pro zadávání zakázek
malého rozsahu týká a pro které veřejné zadavatele bude závazná?
Postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu je doposud upraven v několika ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o ust. § 6 tohoto zákona, kde jsou upraveny základní zásady
zadávání a dále některá ustanovení týkající se
uveřejňování uzavřené smlouvy či skutečně
uhrazené ceny. Obec, jakožto veřejný zadavatel, se při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (dále jen VZMR) řídí jednak výše uvedenými ustanoveními zákona, dále vlastní
směrnicí pro zadávání VZMR (více o ní v červencovém čísle SMSky) a velmi často také pravidly poskytovatele dotace.
Nová metodika (jak se můžete přesvědčit
v jejím plném znění dostupném na Portálu
veřejných zakázek spravovaným MMR v sekci
Metodiky) popisuje postupy zadavatele podrobněji. Určuje, kdy zadavatel může zakázku zadat napřímo, kdy může postupovat formou uzavřené výzvy a kdy je povinen zakázku
zadat v otevřeném výběrovém řízení. Definuje, jaké náležitosti má obsahovat výzva a za-

vádí také přísnější pravidla pro uveřejňování
smluv a dalších dokumentů na profilu zadavatele.

A proč o nové metodice
informujeme právě teď?
Letos na podzim se metodika objevila jako součást návrhu na usnesení vlády České republiky.
Tento návrh doporučuje uložit členům vlády
a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů upravit své vnitřní řídící akty v souladu
s metodikou tak, že uvedená povinnost dopadá
i na jim podřízené orgány a organizace. V případě, že bude návrh usnesení přijat, metodika
se stane přinejmenším pro některé veřejné zadavatele závaznou.
„Spolu s kolegy z legislativního týmu SMS ČR
pod vedením Jindry Tužilové jsme metodiku připomínkovali. Zaměřili jsme se zejména na body
týkající se závaznosti metodiky (tedy aby bylo
dostatečně jasně definováno, na které veřejné
zadavatele se bude vztahovat), dále jsme namítali příliš přísné finanční limity pro zadání za-

kázky malého rozsahu formou otevřené výzvy.
Upozornili jsme také na nesoulad požadavku na
uveřejňování smluv na profilu zadavatele s povinností uveřejňovat tyto dokumenty dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,“ řekla expertka na veřejné zakázky Eliška Kloučková.
Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných
zakázek je oblast pro obce časově i administrativně náročná, bude SMS ČR i nadále příběh
metodiky sledovat a v případě změn o nich
prostřednictvím zpravodaje SMSKA informovat. „Naší prioritou je, aby zadávání zakázek malého rozsahu bylo pro veřejné zadavatele přehledné, a především aby obce nebyly zahrnovány další
administrativní zátěží,“ dodala Eliška Kloučková, na kterou se můžete v případě jakýchkoliv
dotazů z oblasti veřejných zakázek obracet.
Eliška Kloučková se problematikou dlouhodobě zabývá a za projekt v SMS ČR je odpovědná. Máte možnost si u ní objednat i kompletní administraci zakázky. Kontaktní e-mail
je eliska.klouckova@sms-sluzby.cz.EK

Strategické plánování:
Strategicky plánovat pomáhají zkušení starostové
Je nad slunce jasné, že rozvoj malé venkovské obce nelze naplánovat jen tak od stolu čtvrtého patra kanceláře v centru Prahy. Naprosto klíčové je nejen seznámit se s místním prostředím, ale také mít povědomí o všech stránkách života v obci. K tomu je nezbytná diskuse s lidmi, kteří v daném místě žijí. Právě při těchto diskusích zapojujeme do procesu zkušené starosty, kteří velmi dobře vědí, nejen nač se místních zeptat, ale umí také efektivně řídit debatu tolik
potřebnou pro odhalení i na první pohled nepříliš výrazných souvislostí. Tyto zkušené starosty vám představujeme.
Petr Halada

Starosta obce Kamýk nad Vltavou je rovněž zastupitelem Středočeského kraje a učitelem.
V roce 2015 se stal Komunálním politikem roku
a ve své obci za léta starostování realizoval projekty v celkové hodnotě za více než 350 milionů
korun. Jeho cílem je právě i svojí participací na
tvorbě základních obecních strategických dokumentů přispět k rozvoji tam, kde jsou obyvatelé se svojí obcí úzce spjatí a kde mají silně zapuštěné kořeny.

Tomáš Kobza

V současnosti zastupitel, předseda finančního
výboru a dlouholetý bývalý starosta obce Libina na Olomoucku je profesí právník, ekonom
a učitel. Jeho cílem je pomoci obcím s vytvořením kvalitního rozvojového plánu, který bude
v prvé řadě vystihovat priority občanů obce,
ale současně jim také pomůže k efektivnímu
získávání dodatečných finančních zdrojů ve
formě dotací. I dle jeho slov totiž není v žádné obci peněz nikdy dost.

Karel Drašner

Zastupitel a bývalý starosta obce Háj u Duchcova na Ústecku vstoupil do komunální politiky v roce 2002, kdy převzal silně zadluženou
obec se špatnou infrastrukturou a zanedbaným obecním majetkem. Během necelých šesti let se mu podařilo obec nejen postupně oddlužit, ale mj. také na základě kvalitního strategického plánování i rozvíjet a modernizovat.
Obec se stala vyhledávaným místem pro život, počet obyvatel se v ní do
roku 2018 zvýšil o 50 procent, a to až na 1200. I tento příběh z Podkrušnohoří ukazuje, že úspěšná může být jakákoli obec.
A který ze zkušených starostů navštíví právě vaši obec? Organizace
probíhá podle jednoduchého systému. Čím východněji se nacházíte,
tím větší je šance, že vás navštíví Tomáš Kobza. Čím severněji se nalézáte, tím spíše se potkáte s Karlem Drašnerem. A čím jižněji je situována
vaše obec, tím pravděpodobnější je návštěva starosty Kamýku nad Vltavou Petra Halady.
Marek Komárek,
koordinátor strategického plánování
strategie@sms-sluzby.cz
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Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme
Dotaz:

Rádi bychom na budově obecního úřadu
vyměnili okna a provedli zateplení fasády.
Existují na tento záměr nějaké dotační
zdroje?
Odpověď:
Projekty zaměřené na energetické úspory na
veřejných budovách, jako jsou například obecní úřady, mateřské a základní školy, knihovny,
hasičárny atd., poskytuje Operační program
Životní prostředí.
Dotace je určena zejména na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovace
otvorových výplní (okna a dveře), realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací či výměnu
zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody.
Dotaci můžete aktuálně získat ze 146. výzvy s alokací 2 miliardy Kč, která běží do 2. břez-

na 2021. Výše dotace se pohybuje kolem 40 %.
V případě instalací systémů nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla nebo instalace
fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory
70 % ze způsobilých výdajů projektu.
Dotaz:

Rádi bychom pro naši obec pořídili užitkový
elektromobil, který by především sloužil
při péči o veřejnou zeleň. Existují na tento
záměr nějaké dotační zdroje?
Odpověď:
Projekty zaměřené na pořízení vozidel s alternativním pohonem podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR z Národního programu
Životní prostředí. Výše dotace může dosáh-

nout až 40 % z celkových způsobilých výdajů
projektu a její maximální výše se dle jednotlivých typů pohonů liší. Aktuální výzva běží do
31. října 2020.
V rámci výzvy lze podpořit nákup nových
vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
• CNG – automobil, který má alespoň jednu
pohonnou jednotku na zemní plyn,
• plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický
pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
• hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním
pohonem vybavené elektromotorem,
• elektromobil – vozidlo výhradně s elektro
pohonem (BEV, EREV).
Dotační specialisté
Luděk Beneš & Ondřej Štach,
dotace@smscr.cz

Bezdoplatková zóna? Není ideální, ale nic lepšího
v boji proti obchodníkům s chudobou nemáme
Vysoká kriminalita a časté přestupky jsou důvodem, proč se některé radnice rozhodnou pro zavedení bezdoplatkové zóny. Jde o tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, které pověřený obecní úřad vyhlásí na
návrh dotčené obce v místech, kde se narušuje veřejný pořádek. V takové zóně pak noví žadatelé nedostanou doplatek na bydlení a majitelé nemovitostí jsou nuceni ke změně svého chování. Vyhlášení bezdoplatkové zóny také brání vzniku další sociálně vyloučené lokality.

O co jde?
Bezdoplatková zóna je přesně vymezená oblast v obci či městě, v níž nejsou vypláceny (nové) doplatky na bydlení, neboť v těchto zónách
nově příchozím nárok na doplatek nevzniká,
a to podle §33 odst. 9 zákona o hmotné nouzi
(zákon č. 111/2006 Sb.). Určujícím faktorem pro
tuto oblast je tzv. „zvýšený výskyt sociálních jevů“, jež vede obec k vyhlášení opatření obecné
povahy podle §33d zákona o hmotné nouzi,
což představuje poměrně náročný mechanismus. V těchto oblastech musí docházet k opakujícímu se narušování veřejného pořádku,
ohrožení dětí, případně jsou v této lokalitě přítomni lidé pod vlivem alkoholu a drog.

Co se tím řeší?
Bezdoplatková zóna řeší především problém
neustálé migrace osob pobírajících doplatky
na bydlení, které jsou v nerovném postavení
s obchodníky s chudobou. S lidmi, kteří jsou ve
své podstatě neustále v pohybu, v praxi jsou
nazýváni „tekutými písky“, je velmi náročné
vést sociální práci a pomoci jim kontinuálně
směřovat z dluhové pasti a závislosti na dávkách. Ve chvíli, kdy obec ukotví stávající nájemníky mnohdy v nevyhovujícím bydlení v jedné
lokalitě, vytváří tak nepřímo tlak na majitele
nemovitostí, aby nevyhovující bydlení opravili
a chovali se slušněji ke stávajícím nájemníkům,
protože nově příchozí již nebudou mít nárok

v bezdoplatkové zóně na dávky. Zároveň je zde
předpoklad pro kvalitnější sociální práci, a to
nejen s dospělými, ale především s dětmi.

Co se tím naopak neřeší?
Bohužel bezdoplatková zóna není ideálním řešením, ale je jediným řešením, které obce v současné době mají. Tento institut není dokonalý
a má svá negativa. Po vyhlášení bezdoplatkové
zóny může dojít i k negativním dopadům, kdy
se například obchodníci s chudobou rozhodnou
přesunout do jiné obce v rámci regionu, tedy
svou přítomností zatíží jinou samosprávu, případně je nebude trápit fakt, že nájemníci nemají nárok na doplatky a bohužel to nebudou
řešit ani nájemníci samotní. Budou tedy souhlasit s přemrštěnými nájmy i bez doplatku. To
je dostane do další dluhové pasti a nájem budou hradit z jiných dávek, případně budou nedostatek financí řešit mnohdy nelegálními cestami. Vyhlášení bezdoplatkové zóny sebou může nést i menší šance na ozdravení oblasti,
neboť taková oblast je zakonzervovaná.

Co by mohlo samosprávám
v tomto směru pomoci?
Přestože si samosprávy pochvalují výsledky, ke
kterým se v případě správného vyhlášení bezdoplatkové zóny dopracovaly, nejedná se o samospasné řešení, neboť ruku v ruce s vyhlášením
zóny musí přijít i spolupráce s policií, neziskový-

mi organizacemi, stavebním odborem, hygienou, sociálním odborem apod. Zároveň je třeba
říci, že novela zákona o hmotné nouzi, díky níž
vznikl v roce 2017 institut bezdoplatkové zóny,
byla senátním pozměňovacím návrhem, který
reagoval na neutěšenou situaci ve městech a obcích, jež do té doby neměly jedinou možnost obchodníky s chudobou a vznikající sociálně vyloučené lokality účinně řešit. Bohužel se toho za
tři roky od novely v boji s obchodníky s chudobou příliš nezměnilo, a i přes kritiku tohoto institutu nebyl státem alespoň představen účinný
nástroj, který by vyhlášení bezdoplatkových zón
nahradil. Proto lze k tomuto maximálně lakonicky dodat, že toto opatření obecné povahy není dokonalé, ale prostě nic lepšího nemáme.
Jindra Tužilová,
vedoucí legislativní analytička SMS ČR
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Lipník nad Bečvou: Podařilo se zabránit stěhování
problémových skupin obyvatel z jiných měst
Bezdoplatkovou zónu vyhlásila radnice v Lipníku nad Bečvou v historickém jádru města kvůli vysoké kriminalitě
a častým přestupkům. Podle vedení města totiž problémy souvisely s nepřizpůsobivými lidmi, kteří žijí v bytech, na
něž dostávají od státu dávky na bydlení. Město se rozhodlo pro řešení, které mělo způsobit, aby sem problematičtí
lidé už nepřicházeli. Podle místostarosty Ondřeje Vlčka se po více jak roce situace v městečku zlepšila.
Proč a kdy jste k tomuto kroku přistoupili?
Co tomu předcházelo?
Rada města schválila žádost o vydání opatření
obecné povahy dle § 33d zákona o pomoci
v hmotné nouzi loni v březnu, a to z důvodu zvýšeného výskytu sociálně nežádoucích jevů. Lokalitou, která měla být prohlášena za oblast se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů,
bylo historické centrum města. Přestože v něm
žije jen zhruba osm procent obyvatel města, páchá se zde více než 50 procent přestupků a téměř
50 procent trestných činů. V drtivé většině se
jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti občanskému soužití a přestupky
proti majetku. Z trestných činů šlo zejména
o krádeže, výtržnictví, distribuce omamných
a psychotropních látek či zanedbání povinné výchovy. Souhrnně tedy o trestné činy narušující
veřejný pořádek a trestné činy majetkové. Na základě této žádosti vydal Městský úřad v Lipníku
nad Bečvou – Odbor správních činností a obecní
živnostenský úřad, jako příslušný správní orgán,
po projednání s Obvodním oddělením Policie
ČR v Lipníku, tzv. opatření obecné povahy, jimž
tuto „bezdoplatkovou zónu“ vyhlásil.

Už se to nějak pozitivně projevilo?
Přineslo to například očekávaný pokles
kriminality ve městě?
Podařilo se zabránit stěhování problémových
skupin obyvatel z jiných měst. Druhotným
efektem pak bylo to, že si někteří vlastníci objektů uvědomili, že je třeba investovat do

oprav domů, ne jen čerpat výhody z obchodu
s chudobou. Především se však podařilo snížit
počty páchání protiprávních jednání. Zde je
však třeba říci, že těch důvodů je více. Vymýtili
jsme z centra všechny herny, je zde zakázána
konzumace alkoholu na veřejnosti, aktivně
působí městská policie atd.

Jaká jsou úskalí zavedení
bezdoplatkové zóny?
Největším úskalím může být zakonzervování
stávajícího stavu, tedy situace, kdy se sice do lokality nesestěhovávají další nepřizpůsobiví, ale
kromě nich tam žije jen málo ostatních. Nebo
stav, kdy z finančních důvodů žije v jednom domě více rodin, často v ne úplně důstojných podmínkách. V řadě měst tomu tak skutečně je,
u nás je však situace jiná. Problémovou lokalitou
bylo historické centrum města, nikoli odlehlá
sídliště, jaká známe např. ze severních Čech.

Zavedení bezdoplatkové zóny kritizují
některé organizace, například
Člověk v tísni. Kontaktovaly vás takové
organizace? Zkusili jste se na ně sami
obrátit, aby vám pomohly? Nebo nabídly
například Lipníku jiné řešení situace?
Kritiku chápu, z celostátního hlediska nejde
příliš o koncepční řešení, nicméně stát problematiku neřeší a řada obcí se dostává do zoufalé
situace, kdy je vyhlášení bezdoplatkových zón
jediným řešením. Člověk v tísni nás nijak nekontaktoval, od občanů však vím, že zde v době

vyhlášení vyslal své pracovníky, aby kontaktovali možné klienty.
V souvislosti se sociálně vyloučenou komunitou jsme však velmi aktivní, neboť nám záleží
na tom, aby se situace do budoucna zlepšila. Ve
městě působí dětská skupina Pohádka, jejímž
posláním je připravovat děti na povinnou předškolní výchovu, působí zde charitní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fenix, které pracuje s dětmi školního věku, podařilo se nám do
města dostat poskytovatele, kteří nabízejí odborné sociální poradenství, v našich objektech
provozuje azylové domy o.p.s. Elim atd. Těch činností v této oblasti je skutečně hodně. Vyzdvihl
bych pak činnost asistenta prevence kriminality,
s jehož prací jsme velmi spokojeni, neboť si za
své působení získal v komunitě respekt a uznání.
Důležité je umět pomoci s dodržováním veřejného pořádku a aktivně rozvíjet sociální služby.

Děkuji za rozhovor.

Marie Šuláková

Historické jádro Lipníku nad Bečvou je velmi oblíbeným turistickým místem. V běžném životě města se však potýká i s nepříjemnými jevy kvůli nepřízpůsobivým obyvatelům.
Foto: Martin Necid
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Bude Luže prvním městem s bezdoplatkovou zónou
v Pardubickém kraji?
V obci Luže na Chrudimsku žije početná romská komunita, se kterou si vedení města neví rady. „Možná to s nimi neumím správně. Od malička jsem byla vedena k režimu a povinnostem. Oni to tak nemají. Máme tu velké procento nepracujících, kteří ani pracovat nepotřebují,“ říká starostka Veronika Pešinová. Kvůli sociálnímu byznysu a zneužívání dávek
město pod jejím vedením zvažuje zavedení bezdoplatkových zón hned v několika lokalitách.
Proč uvažujete o zavedení
bezdoplatkových zón?
Se sociálně nepřizpůsobivými občany, které
u nás tvoří romská komunita, máme více problémů. Mnoho z nich bydlí v ulici, která je bývalou židovskou čtvrtí se synagogou, jejíž okolí nyní připomíná vyloučenou lokalitu. Je tu
bohužel narušeno i základní vzdělávání. Kvůli
některým dětem ve škole, které ruší při výuce
a nezvládají základní požadavky na vzdělání
a základní společenské návyky, vozí už někteří
rodiče své děti jinam. Také se běžně stává, že
nás místní obyvatelé prosí, abychom koupili
dům, který prodávají, aby ho nekoupili Romové nebo podnikatelé se sociálním byznysem.

Jak konkrétně by zavedení
bezdoplatkové zóny ve vaší obci
mohlo vypadat?
Jednalo by se především o vytipování lokalit
(ev. konkrétních domů), samozřejmě ve spolupráci se sociálním odborem, kde je problém
dlouhodobý. Původně to vypadalo, že by se
bezdoplatková zóna týkala jen jedné vyloučené lokality v Luži, nyní je už ale jasné, že by jich
bylo více, a to i mimo město, v některých místních částech. Pro nás všechny je důležité udržet romskou komunitu v nějakých hranicích.
Tak, aby se tady dalo normálně žít, podobně
jako tomu bylo v minulosti, kdy zde žily dvě až
tři rozvětvené romské rodiny, které sem prostě
patřily a nijak běžný život a rozvoj města nenarušovaly. Nemůžeme dál už jen přihlížet dalšímu zabírání nemovitostí a vybydlování domů
a častému devastování okolí. Jde také o to, aby

Zničená část města

se lužská romská komunita ustálila a nedocházelo pořád ke stěhování a vyměňování nepracujících rodin a dětí s minimálními sociálními návyky. Jako město musíme udělat maximum pro to, aby Luže nebyla tak snadným
místem pro bydlení těchto lidí, ale abychom
postupně stále podporovali zdravé mladé rodiny a udrželi naše město na co nejvyšší úrovni.

V čem by bezdoplatková zóna pomohla?
Jedním z důsledků by bylo znemožnění sociálního byznysu, se kterým se v našem městečku
nyní setkáváme častěji. Majitelé zdejších bytů
poskytují pronájmy nepracujícím romským
občanům, protože spoléhají na to, že jim úřady
zbývající částky doplatí v doplatku na bydlení.
Taková situace volá po nastavení pevných pravidel. Bojím se však, že se komunita při zavedení zóny přesune jinam a problém tu bude
stále. Chybí vhodná intervence státu, která by
jednoznačně znemožnila zneužívání dávek
majitelům domů a bytů, a využívání sociálních
dávek samotnými obyvateli. Dalším důležitým
dopadem je zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality ve městě.

Co všechno už jste zkusili?
Problém se vyhrotil vloni 1. prosince, kdy mi
v noci zazvonil telefon s tím, že hoří dům v Luži.
Dům patřil romské rodině se třemi malými
dětmi. Tu noc se rodina ocitla bez střechy nad
hlavou. Dočasně jsme je ubytovali v klubovně,
která je určena právě pro romské občany. Ti zde
tráví volný čas pod dohledem svého koordinátora. Abychom rodině poskytli důstojné záze-

mí, zahájili jsme stavební úpravy v městském
nebytovém prostoru v jedné z našich místních
částí. Udělali jsme všechno pro to, aby zde
mohla rodina oslavit Vánoce. Ukázalo se, že lidé z Luže drží spolu. Nosili jim věci a oblečení.
Ubytování jsme jim poskytli dočasně. Několikrát jsme ale museli prodloužit termín vystěhování, protože rodina nebyla schopna se o sebe postarat a najít si vlastní bydlení. Nabídli
jsme, že bydlení bude poskytnuto v případě,
když si alespoň jeden z rodičů najde práci.
Chtěli jsme je motivovat, aby se sami snažili
odrazit ode dna a byli dobrým vzorem pro své
děti. Věřila jsem, že tahle práce má smysl,
i když mě spousta lidí varovala a říkala, abych
do toho nedávala tolik síly. A jak to celé dopadlo? Když členy této rodiny potkám, ani mě nepozdraví. Přesto, že do nich město investovalo
více než 150 tisíc, zajistilo sbírku potřebných věcí a staralo se, aby děti dostaly o Vánocích dárky. Nevěděli jsme si rady, a tak jsme na pomoc
zavolali neziskovou organizaci Romodrom. Ta
pro otce rodiny zajistila dvě nabídky práce, které odmítl, resp. ignoroval. Možnost ubytování
jsme prodloužili až do konce května. Déle to
nebylo možné, protože jsme ze strany rodiny
neviděli sebemenší snahu postavit se na vlastní nohy. A kde rodina bydlí nyní? Na náměstí
v nájemním bytě za 15 tisíc korun měsíčně. Dle
dostupných informací víme, že jim úřad práce
nedává dávku na celý nájem, poskytuje jim ¾,
což dělá 10 tisíc korun, aniž by kdokoliv z nich
pracoval. Takto vypadá sociální byznys, kterému u nás v Luži musíme přihlížet.

Jak se k případnému zavedení
bezdoplatkové zóny staví obyvatelé,
zastupitelé, kraj?
Zatím jsme v situaci, kdy sbíráme informace
a zkušenosti, které teprve po jejich ucelení
a zkonkretizování předneseme všem zastupitelům k diskuzi. Samotný požadavek na vyhlášení
bezdoplatkové zóny přišel od občanů, kteří jsou
nuceni bydlet ve vyloučené lokalitě Luže a každý
den sledovat chování nepřizpůsobivých. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji dosud není
žádné město ani obec, kde by byla již bezdoplatková zóna vyhlášena, je na nás, abychom si sami
sehnali veškeré informace a zvážili přínosy i rizika tohoto kroku podle zkušeností obcí a měst,
kde už o tom něco vědí. Předpokládám, že tyto problémy se objevují napříč naší republikou
a mnozí občané a starostové se již dostali do stavu jisté lhostejnosti. A to je jistě důvod podat si
navzájem pomocnou ruku.
Rozhovor vedla
Kristýna Vodrážková
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Z Dolních Polžic v Plzeňském kraji

Příklad dobré praxe

Starosta vlastnoručně vybudoval
veřejné odpočinkové místo se zvoničkou
Vítězslav Opálko je starostou Dolní Lukavice na Plzeňsku. Nejen tam ale působí a tvoří hodnoty, které by se daly považovat za příklady dobré praxe. V 52 kilometrů od své obce vzdálených Dolních Polžicích na Tachovsku, kde není starostou, ale pouhým chatařem, vybudoval společně s ostatními nadšenci odpočinkové místo se zvoničkou. Jak uvádí v následujícím rozhovoru, i jeden velký dárek a drobný nápad může vést až ke komunitní spolupráci a k vybudování nového
a krásného místa. „Osobnímu setkávání lidí i přes všechny nástrahy ještě neodzvonilo,“ prohlásil při žehnání zvoničky.
Můžete mi přiblížit, na jakém místě se
právě nacházíme?
Z Dolní Lukavice, kde s partnerkou bydlíme, se
už několik let pravidelně přesouváme právě
sem, do Dolních Polžic. Je to malá vesnička s asi
deseti domy a čtyřmi chatami. Nachází se mezi
Bezdružicemi a Konstantinovými Lázněmi.
Její malebnost umocňují tři rybníčky na návsi. Nelze pak opomenout bývalé tvrziště, které připomíná sídlo Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic, známého českého šlechtice, válečníka a diplomata, hudebního skladatele, jednu
z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších osobností české společnosti přelomu 16. a 17. století.
Jeho jméno nese i neméně věhlasná místní pizzerie. Z té je překrásný výhled do údolí na Krasíkovský dvůr. Ten se nachází na úpatí vrchu
Krasíkov, kterému dominuje zřícenina hradu
Švamberk a kostel sv. Máří Magdaleny.

Proč jste se rozhodl vybudovat nové veřejné
odpočinkové místo v obci, kde vlastně
nejste starostou, ale „jen chatařem“?
Ačkoliv nejsem příliš senzitivní, zdejší energie
mě zbavuje stresu a nabývám tu ztracený klid.
Proto jsme zde s partnerkou již dříve po dostavbě domečku obnovili torzo křížku mezi rybníčky. To následně inspirovalo našeho zetě, který
nám přichystal v červnu překvapení, na němž
pracovalo devět českých řemeslných mistrů.
Úžasem jsme úplně oněměli. Byli jsme obdarováni nádhernou zvoničkou s žulovou lavicí.
Tím okamžikem bylo vlastně rozhodnuto a postaráno o hlavní náplň letní i covidové dovole-

né – vybudujeme veřejné odpočinkové místo.
Byla by totiž až hanba nechat si tento dárek jen
pro sebe. Místo postavení pak bylo určeno na
našem pozemku, který je vyvýšen nad prostředním rybníčkem a není oplocen.

Jak probíhala realizace a kdo všechno se na
tomto krásném díle spolupracoval?
Po dohodě s panem starostou z Bezdružic zde
zeť Michal vybagroval jámu, zabetonovali
jsme základ a položili drenáž. V další části „dovolené“ Michal dovezl mistra kamenického,
který usadil žulový základ zvoničky a instaloval vedle nádhernou žulovou lavici. Vztyčili
jsme litinový sloup, našroubovali kované části,
na vrchol připevnili měděnou stříšku. Na konci
srpna jsme pak na zvoničku konečně instalovali to nejdůležitější – zvon. A k dovršení všeho
se na stříšku usadil krásný kovaný anděl, který
bude na vše a všechny shůry dohlížet.
V průběhu léta jsme také usoudili, že toto
místo by si zasloužilo i vydláždit. Takže část dovolené padla na zajištění dodávky materiálu,
terénní úpravy svahu a položení žulové dlažby.
Samozřejmě se práce neobešla bez povšimnutí a sousedé se začali chodit dívat.

A chodili se pouze dívat, anebo také
připojili ruce k dílu?
Po zjištění, že se nejedná o akci obce, stal se další vývoj záležitostí vpravdě komunitní. Jedna
sousedka nabídla osázení okolí, další pomoc při
slavnostním požehnání s následným občerstvením, ale také například i živým hudebním doprovodem. Místní MAS Český západ i obec Bezdružice na pozvání reagovali rovněž nabídkou
materiální pomoci. A slavnostní akt žehnání
dokonce přislíbila Jeho Excelence plzeňský biskup Tomáš Holub.

Jak se dle vašich představ povedlo slavnostního žehnání zvoničky a jaké na zvoničku
slyšíte reakce?
Byli jsme moc rádi, že se akce zdařila. Nevšední zážitek ještě umocnilo krásné počasí. Zúčastnilo se asi 60 přátel i příchozích. Při následném neformálním posezení nešetřili chválou.
Pan farář Martiš, který zastoupil nemocného
otce biskupa Holuba, měl krásnou řeč. Našeho
anděla na zvoničce pokřtil na Kryštofa, ponese
tak stejné jméno jako jedno z našich vnoučat.
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Svatý Kryštof je nejen patronem poutníků, řidičů a cestujících, ale je také přímluvcem od
nenadálé smrti.

Co byste vzkázal lidem, kteří sem přijedou
načerpat novou energii, která se v současné
době obzvláště hodí?
V uplynulých týdnech jsme byli překvapeni, kolik lidí si ke zvoničce našlo cestu. Někteří si netroufají zazvonit a ptají se, zda nás to neobtěžuje. Říkáme, že jsme naopak rádi, že naše společné dílo pomohlo k dotvoření koloritu Dolních
Polžic. Je třeba si uvědomit, že zde po 2. světové
válce proběhl odsun původních obyvatel a nové
vztahy se tady utvářejí ještě dnes. Proto nás potěší, když náš malý počin poslouží k setkávání lidí dobré vůle v místech, kudy kráčela pohnutá
historie. Snad i nevšední příběh Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic vejde ještě více ve známost a lidé se v dnešní hektické době zamyslí,
jak těžce se dříve žilo a proč byl tento vzdělaný
člověk popraven spolu s dalšími 26 pány na Staroměstském náměstí v Praze. Třeba svátek Kryštofa, který byl právě den před žehnáním zvoničky, bude důvodem se na tomto místě setkávat.
Rádi budeme nápomocni, a pokud bude pokračovat příkladná spolupráce s místní municipalitou i místní akční skupinou, může z toho vzejít
hezká tradice. Vždyť právě proto jsme naše dílo
nazvali Zvonička setkávání.

Děkuji za pozvání i za rozhovor a již teď se
těším na další setkání!
Rozhovor vedl Roman Svoboda,
krajský manažer pro Plzeňský kraj
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Milí čtenáři. V seriálu Co nás pálí postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR témata, která momentálně řeší samosprávy v jejich regionech.

Ústecký kraj

Nemocnice přece nemohou dostávat
různé úhrady za stejnou péči jen proto,
že jsou v různých rukou!
Městské nemocnice jsou oproti těm státním v nevýhodě. Může za to
nevyvážený systém úhrad za zdravotní péči od pojišťoven. V Ústeckém kraji to už nějakou dobu silně pociťují hned tři nemocnice. Největší problémy hlásí Lužická nemocnice v Rumburku, také nemocnice
v Litoměřicích a potenciálně i ta v Žatci. Tématu se věnuje i ústecká organizace SMS ČR, která pracuje pod vedením starosty Malých Žernosek Petra Lišky.
O co jde?
Problémy nemocnic vnímáme jako důsledek nevyváženého systému
úhrad za zdravotní péči od pojišťoven, ve kterém za stejné výkony „tečou“ do státních (fakultních), krajských a městských nemocnic úhrady
v jiné výši. Největší příspěvky samozřejmě dostávají státní nemocnice,
a stát navíc posílením rozpočtů problémy vyřeší relativně snadněji než
dvacetitisícové město, pro které je sanace ztrát větší oříšek. Nemocnice
je obvykle náročná na technickou údržbu a provozní náklady, proto
když úhrady za výkony nestačí na prostý zdravotnický provoz, nemůže
už logicky zbývat na investice do budov a vybavení. Dluh roste tak dlouho, až se jeho vyřešení stane neudržitelné. A to se stalo v Rumburku. Není navíc snadné zaplatit personál, který jen pár kilometrů za hranicemi
se SRN dostane mnohem lepší platové ohodnocení.

vatele Šluknovského výběžku znamená prodloužení nejistoty v dostupnosti zdravotní péče ještě na další roky.
Litoměřice
V Litoměřicích se město rozhodlo řešit narůstající dluh s předstihem, a to
zejména s ohledem na investice do budov, které by dle vyjádření města
neúměrně zatížily jeho rozpočet, a předejít tak scénáři z Rumburku. Vyhlásili veřejnou nabídku na vyhledání potenciálních zájemců o převzetí
nemocnice. Z této aktivity se stalo regionální politikum, proběhly demonstrace, petice občanů a personálu. Kolem záměru se objevovaly i náznaky
lobbingu a vše gradovalo snahou některých zapojených osob předat nemocnici finanční skupině Penta. Z toho pramenila obava občanů z omezení rozsahu péče v nemocnici. Z problému se kvůli této politizaci vytrácela rozumná diskuse o příčinách problémů městských nemocnic (z důvodu
špatně nastaveného způsobu financování, který městská zařízení staví na
třetí kolej) a současně i diskuse o únosnosti financování takto velké nemocnice městem. Nyní je na stole nabídka na převod nemocnice do holdingu Krajské zdravotní a.s. zřízené Ústeckým krajem a v současnosti se
ladí podmínky převodu. Toto řešení je pro veřejnost akceptovatelné.
Žatec
Žatecká nemocnice je případ, kdy vedení města zatím nedospělo k rozhodnutí řešit její převod do jiných rukou. Nemocnice je jedinou spádovou pro celý okres Louny, spolu s částí středních Čech, protože v bývalém
okresním městě Louny žádná jiná nemocnice není. Část okresu má dostupnou péči také v krajských nemocnicích, především v Kadani. Nicméně se dá očekávat, že se této diskusi nevyhne, protože i při nejlepší
snaze a v daných podmínkách bude ze svého skromného městského
rozpočtu těžko hledat volné zdroje na její správu.

Jaká je aktuální situace?

Co dál?

Rumburk
V Rumburku už došlo k vyhlášení bankrotu městské nemocnice a k jejímu odprodeji prostřednictví konkursu. Bohužel Ústecký kraj touto cestou
zaplatí za nemocnici částku přesahující 60 milionů korun. S ohledem na
stav nemocnice a úsporu veřejných finančních prostředků by bylo lepší
variantou převést nemocnici za symbolickou 1 Kč a dalších 60 milionů vložit do nutných oprav a sanací dluhů. To by ale vedení nevelkého města
Rumburk muselo být kompetentní a věc řešit dříve mimo režim konkursu. Je ale třeba podotknout, že i kraj o problémech rumburské nemocnice
v minulosti věděl a jeho liknavý přístup a neochota Krajské zdravotní a.s.
převzít ji pod křídla krajského holdingu má také svůj díl viny na tom, že se
nemocnice neřešila dříve. Kraj nyní odsouhlasil převod nemocnice do svého majetku, ale nikoli do majetku holdingu Krajská zdravotní a.s., která
by se kvůli závazkům Rumburku mohla dostat z černých čísel hospodaření, ale do Krajské majetkové. Tím se však zatím problém nevyřešil, protože je dále omezován rozsah zdravotní péče. Personálně se kraj snaží řešit
nedostatek příslibem 500 milionů v příštích pěti letech. To však pro oby-

Dále je především nutné narovnat podmínky v otázce úhrad zdravotní
péče ze strany pojišťoven vůči nemocnicím. Není přeci akceptovatelné,
aby nemocnice dostávaly různé úhrady za totožnou péči jen proto, že
jsou v různých rukou. Za úvahu stojí také forma závazku zdravotního
personálu za vzdělání v našem vzdělávacím systému, která by pomohla
zastavit jejich odchod do zahraničí.
Dostupnost zdravotní péče pak musí garantovat stát, protože se jedná
o základní životní potřebu každého občana. Je odůvodněné, když specializované a náročné zdravotní zákroky probíhají jen na vybraných pracovištích, ale v každém regionu musí být dostupná a včasná základní zdravotní péče. Stát musí vytvářet podmínky i za cenu nalezení mechanismu
odůvodnění bonifikací úhrad za zdravotní péči třeba kvůli nutnosti hradit
vyšší mzdy v regionech, kde hrozí odliv pracovníků do zahraničí.
Úloha kraje je v této oblasti spíše na úrovni tlaku na zákonodárce
změnit úhradovou vyhlášku spravedlivě ke všem zdravotnickým
zařízením. Samozřejmá je i úloha
provozovatele sítě zdravotnických
služeb v kraji, když je nutné včas
řešit potenciální problémy v regionech, kde zdravotní péči nezajišťují krajská zařízení tak, aby péče
byla dostupná a včasná pro všechny obyvatele bez rozdílu bydliště
a aby se neopakoval scénář rumburské nemocnice.
Petr Liška,
předseda ústeckého sdružení
a starosta Malých Žernosek
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Kraj Vysočina

Program rozvoje venkova,
aneb jak se nám žije na venkově
Postřehy a názory živnostníků, jejichž podnikání na venkově ovlivnila
koronavirová krize, vyslechli účastníci semináře, který na Zámku Žďár
nad Sázavou uspořádal Spolek pro obnovu venkova ČR. Mezi vystupujícími a dalšími téměř 90 účastníky nechyběli ani zástupci SMS ČR. K zajímavosti akce přispěla i noční komentovaná prohlídka zámku a druhý
den prohlídka Zelené hory i naučné stezky.
MS

batě. Starosta Křižánek a první místopředseda SMS ČR Jan Sedláček seznámil ostatní s aktualitami v SMS ČR a novými službami. Setkání předsednictva navázalo na seminář o přístupnosti webových stránek a debatu s lídry politických stran a hnutí kandidujících do krajských voleb. Obě
akce přítomní starostové hodnotili jako přínosné.
Marcela Syrová

Jihomoravský kraj

Kraj má licenční smlouvu,
která mu umožňuje rozvíjet
rodinnou politiku v obcích
Jihomoravský kraj může v obcích a městech provádět i v následujících
pěti letech audit familyfriendlycommunity. Licenční smlouvu, která
to umožňuje, podepsal koncem září hejtman Bohumil Šimek se zástupci Rakouska, odkud osvědčené know-how pochází.

Krajské shromáždění je v plánu
30. listopadu v Jihlavě.
Nejen o tom jednalo předsednictvo
Osobní setkání členů předsednictva Kraje Vysočina bylo po šňůře online jednání vítanou změnou. Probíralo se na něm krajské shromáždění, které se má konat 30. listopadu v Jihlavě. Mezi navrhovanými tématy jsou odpadové hospodářství, pozemkové úpravy, ale třeba i sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Na setkání potěšila přítomné i účast starosty města Jemnice Miloně Slabého, jednoho z prvních oslovených kandidátů do předsednictva, které
hodlá rozšířit počet členů. Ten sdílel s ostatními mimo jiné zkušenosti
s krajskými problémy, jakými jsou např. nedostatek lékařů či dopravní
obslužnost. Hovořilo se také o opětovných telefonátech firem zastupitelům obcí, které se je snaží přimět k uzavření smlouvy po telefonu.
„Nátlaky na souhlasné stanovisko, například s prezentací obce v online katalogu, jsou velice manipulativní. Starostům lze jen doporučit odkázat volajícího
na zaslání písemných informací, podkladů a hovor ukončit,“ zaznělo při de-

Novinkou nyní podepsaného memoranda je oprávnění Jihomoravského kraje poskytovat tento nástroj podpory rodinné politiky v obcích dalším krajům v rámci České republiky. V praxi to znamená, že bude udělovat sublicence dalším krajům, metodicky je podporovat, pomáhat obcím prostřednictvím seminářů a také kontrolovat dodržování podmínek
plnění smlouvy.
Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit prorodinné
klima v obcích a městech, klima, které je přátelské rodině, kdy záleží
na budování vztahů v rodinách a mezigeneračním dialogu. Má rovněž
zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory
a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení
obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.
Audit familyfriendlycommunity se v Jihomoravském kraji realizuje
již od roku 2015. 
Blanka Březinová

Krajské shromáždění bylo o vodě,
ekologickém zemědělství či odpadech
Zajímavé přednášky o vodě v krajině, ekologickém zemědělství či odpadovém hospodářství vyslechli účastníci krajského shromáždění SMS ČR,
které se v polovině září uskutečnilo ve Zbraslavi. František Havíř z odboru životního prostředí Jihomoravského kraje představil evropský projekt
STARGATE, jenž má za cíl vyvinout průlomovou víceúrovňovou a holistickou metodiku inteligentního zemědělství v oblasti klimatu, což je téma, které si podle krajské manažerky Blanky Březinové zaslouží další
diskuzi. Stejně jako ona uvítali i ostatní účastníci, že se shromáždění, původně plánované na jaro, konečně mohlo uskutečnit. „Vysoká účast nasvědčovala tomu, že se lidé scházet chtějí. Osobní setkání mají přece daleko větší hodnotu než ta, co jsou jen online,“ řekla manažerka.
BB
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Jihočeský kraj

Kraj podpoří obce v boji proti suchu
a povodním ještě letos
Obce a svazky obcí mohou žádat o dotace na zpracování projektových
záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny. Dotační
program vypsal Jihočeský kraj ještě pro letošní rok. Žádosti přijímá
do 13. listopadu. Krajské sdružení vítá, že obce mohou postoupit o další krůček v boji proti suchu a povodním.
„Jihočeské obce budou moci konečně něco dělat v boji proti suchu či povodním,”
uvedl starosta Kovářova a náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch.
„Cílem dotačního programu je podpora komplexního zpracování projektových
záměrů na studie, včetně návrhových a technických opatření. Tento dokument
bude sloužit jako zadávací dokumentace pro konkrétní realizace,“ upřesnil.

Milada Vopálková

Královéhradecký kraj

Krajskou Stavbou roku 2020
je nová rozhledna na Velké Deštné
Nová rozhledna na nejvyšším vrcholu Orlických hor Velká Deštná se
stala Stavbou roku 2020 v Královéhradeckém kraji. Jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů se nachází na katastru obce Deštné
v Orlických horách, která je členem SMS ČR.
Rozhledna byla slavnostně otevřena loni v říjnu. Je vysoká 19 metrů
a návštěvníkům poskytuje výhled na Rychnovsko, polské Stolové a Bystřické hory, Králický Sněžník, Krkonoše a Ještěd. Na jejím místě původně

rozhledna stávala, a to od 19. stolení do 70. let 20. století, kdy ji zničily
přírodní živly. Obec Deštné v Orlických horách o novou rozhlednu usilovala několik let. Její zástupci se domluvili s majitelem pozemků, hrabětem Janem Egonem Kolowratem, který pozemek obci daroval.
Nová rozhledna byla financována z programu přeshraniční spolupráce Překračujeme hranice 2014–2020, jehož hlavním cílem je vznik nového přeshraničního produktu cestovního ruchu Česko-polská Hřebenovka. V rámci projektu vznikly rozhledny i v dalších členských obcích, a to
v Olešnici v Orlických horách, Vysoké Srbské, ve výstavbě je nyní rozhledna na Novém Hrádku.
Do soutěže bylo letos přihlášeno 15 staveb. Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz
podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů. Soutěž se poprvé konala v roce 2004.
Helena Kuthanová

Krajské shromáždění v listopadu
kvůli covidu nebude a přesouvá se na leden
Krajské shromáždění SMS ČR se kvůli Covidu-19 ruší. Vzhledem k aktuálním opatřením vlády se krajské předsednictvo rozhodlo přesunout termín z 9. listopadu na konec ledna. „Budeme se snažit připravit pro vás co nejpestřejší program. Přejeme mnoho sil a zdraví,“ vzkazují organizátoři. HK

Liberecký kraj

Nanomasky či nanofiltry?
V Libereckém kraji žádný problém!
„Kdo je připraven, není překvapen,“ říká se. V případě Libereckého kraje to
platí v souvislosti se současnou zhoršenou epidemiologickou situací
dvojnásob. Letos na jaře se kraj dobře zásobil ochrannými pomůckami,
a proto se rozhodl je darovat 77 obcím, které o ně požádaly, dále svým
příspěvkovým organizacím a také žákům na 2. stupni základních škol
a středoškolákům. „Bezpečí a ochrana zdraví je pro nás prvořadá. V tomto
ohledu musí jednoznačně Liberecký kraj zaujmout vedoucí roli a pružně a rychle zareagovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Petra Černá

Rozhledna Nový Hrádek, foto: Zdeněk Drašnar

Moravskoslezský kraj

V soutěži Odpadový Oskar vyhrálo město
Fulnek a zabodovala i členská obec Rybí
Město Fulnek se v září blýsklo novým oceněním v celostátní soutěži
Odpadový Oskar, ve kterém získalo první místo. Úspěšná byla rovněž
členská obec Rybí, která v této anketě získala na krajské úrovni první
místo ve své kategorii.

Rozhledna Velká Deštná a rozhledna Olešnice, foto: Zdeněk Drašnar

Obci se již několik let daří držet produkci směsného odpadu pod 100 kg
za obyvatele za rok. Ve vesnici se nachází celá řada kontejnerů, ať už na
plasty, papír, sklo, kovy, rostlinné oleje nebo na textil. O svoz bioodpadu
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mohou obyvatelé zažádat na obecním úřadě, který mimo jiné rozdal
domácnostem 300 kompostérů. Popelnice se směsným odpadem jsou
vyváženy vždy pouze tehdy, jsou-li označeny jednorázovou známkou.
„V roce 2019 jsme těchto známek prodali okolo 3500, což znamená, že si domácnosti vystačí s jedním litrem popelnice na obyvatele a rok,“ má spočítáno
starostka obce Rybí Marie Janečková.
Michal Dresler

Starostům se seminář
o odpadních vodách líbil
Seminář o decentralizovaném odkanalizování menších obcí uspořádal Mikroregion Čáslavsko ve spolupráci s obcí Rybí a SFŽP. Zástupci
samospráv jej poctili hojnou účastí.
„Ten obrovský zájem nás velmi potěšil,“ uvedl krajský manažer Michal Dresler. Na semináři se představila společnost Satturn, která je partnerem
SMS ČR a společně se sdružením se snaží obcím pomáhat v oblasti odpadních vod. O své zkušenosti se podělila starostka obce Rybí Marie Janečková. V obci totiž funguje nejrozsáhlejší soustava domovních čistíren odpadních vod v České republice.
MD

Olomoucký kraj

Podzimní seminář byl o čistírnách,
strategickém plánování i dotačních
možnostech
O fungování decentralizovaných čistíren odpadních vod v obcích, strategickém plánování rozvoje obce a možnostech využití služeb SMS ČR při
jeho tvorbě informoval starosty podzimní seminář SMS ČR v Olomouckém kraji. Uskutečnil se 11. září v Nákle a účastníci se shodli, že svým obsahem plnohodnotně nahradil zrušené jarní krajské shromáždění.
Podle krajského manažera Pavla Hradila byly neméně zajímavé také informace o dotačních možnostech Programu rozvoje venkova v nadcházejících měsících a předpokládaný výhled na dotační příležitosti při čerpání finančních prostředků z Evropské unie v následujícím programovacím období.
„Snad se nám podaří příští rok na jaře zrealizovat podobnou a na informace bohatou akci pro představitele členských obcí,“ doufá Pavel Hradil.
Krajské sdružení seminář uspořádalo v osvědčené spolupráci se Státním zemědělským a intervenčním fondem v rámci aktivit Celostátní
sítě pro venkov.
PH

Obce budou muset být aktivnější
proti kanálu Dunaj-Odra-Labe
I přes kritiku samospráv, ekologů a opozice vláda začátkem října
schválila přípravy první části vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi. První etapa, tedy úsek
z ostravské čtvrti Svinov k hranicím Polska, by měla vyjít zhruba na
patnáct miliard korun. Bude potřeba, aby v celém záměru začaly hrát
významnější roli samosprávy. Zatímco poslední dva roky se vedly diskuse nad oživenou studií kanálu, která měla díky senátorce Jitce Seitlové v červnu 2019 veřejné slyšení v Senátu, vládní rozhodnutí posouvá problém megalomanské stavby do nové realizační fáze, i když „zatím“ jen na jednom úseku.
Přes 60 starostů na oderské trase kanálu na Přerovsku, Lipensku, Hranicku, Odersku na sklonku roku 2019 podepsalo memorandum proti
stavbě kanálu DOL. Studie proveditelnosti neodpověděla ani na základní otázku – kde brát pro kanál vodu. V důsledku klimatických změn se
totiž průtoky výrazně snížily, u Moravy a Odry až na padesát procent
dlouhodobého ročního průměru.

Starostům také vadilo, že je do té doby o chystané stavbě v Moravské
bráně nikdo neinformoval. V memorandu nesouhlasí s narušením a změnou krajinného rázu, kterou způsobí až desítky metrů vysoká betonová liniová stavba průplavu a jeho doprovodné stavby. Žádoucí není ani ztráta
tisíců hektarů kvalitní zemědělské půdy. Kvůli stavbě průplavu by také došlo k rozdělení území a jeho komunikačních a sociálně-ekonomických
funkčních celků, stejně jako omezení celkové prostupnosti oblasti.
Stavba by přinesla výrazné zhoršení bilance vody v krajině. „Někde
má být velký most s kanálem, jinde zase dlouhý tunel, což by ovlivnilo i spodní
vody. V současné době nejsme schopni dostavět a udržovat stávající silniční síť
a máme velké rezervy i na železnici, kde by se dala zvýšit využitelnost tratí.
Jít do projektu za 600 miliard korun je utopie,“ poukazují starostové.
Po vládním posvěcení (mj. v první den nouzového stavu kvůli Covid-19)
je nyní na pořadu, aby obce po úvodním memorandu založily možná i svazek obcí, nebo Spolek na ochranu přírody a krajiny Oderska, Hranicka, Lipenska, Přerovska (SOPKA), jemuž by šlo o vypuštění chráněné územní rezervy pro průplav DOL ze všech územně plánovacích dokumentů, ukončení financování přípravy záměru kanálu DOL a konečně i o ochranu tisíců
hektarů kvalitní zemědělské půdy a zlepšení struktury krajiny po pozemkových úpravách při větší koordinaci samospráv a zemědělců.
Tomáš Šulák, starosta Veselíčka
a předseda SMS ČR v Olomouckém kraji

Plzeňský kraj

Výstavba nové čističky?
Pro malou obec na Horažďovicku půjde
o největší a nejdražší projekt
Se stavbou čistírny odpadních vod plánují Olšany na Horažďovicku začít
příští rok. Obec s 209 obyvateli se na to chystá už čtyři roky. Na čistírnu
má zpracovnou projektovou dokumentaci, podle které přijde vybudování na 61 milionů korun. Ze Státního fondu životního prostředí dostala
obec 39 milionů korun. „Šest milionů zaplatíme z rozpočtu, pět milionů bychom měli dostat z Plzeňského kraje. A budeme si muset zažádat u banky
o úvěr ve výši 11 milionů korun, abychom mohli dofinancovat zbylou částku,“
vyčíslil starosta Olšan Zdeněk Kříž. Stavba je plánovaná na etapy. Ta poslední skončí v roce 2024. Starosta přiznává, že veškeré papírování a přípravy jsou velmi náročné, obzvláště když je neuvolněným starostou.
„Velký dík patří místostarostovi Pavlovi Buriánkovi i mé manželce, která má
pro mou práci pochopení,“ ocenil starosta.
Roman Svoboda

Karlovarský kraj

Taxiodpad, služba,
co přijede až k vám domů
Pokud někdo v Sokolově neví, jak objemný odpad dopravit do sběrného
dvora, může využít nově vzniklé služby s názvem Taxiodpad. Nabízí ji Sokolovské technické služby pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem
v Sokolově. Jednorázová cena za odvoz jednoho kusu odpadu do 100 kilogramů činí 100 korun. Služby nelze využít pro odvoz nebezpečného,
směsného komunálního či stavebního odpadu, automobilových dílů
včetně pneumatik a bioodpadu. Lze ovšem odvézt například skříně, stoly,
židle, postele, pračky, myčky, televize, koberce, PVC či lina, záchody, umyvadla. V Sokolově mají občané tedy o důvod méně, proč nezakládat černé
skládky a riskovat pokuty až ve výši 50 tisíc korun.
Roman Svoboda
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Středočeský kraj

Ústecký kraj

Nádrže Senomaty a Šanov
mají pomoci Rakovnicku s vodou

Ústecká organizace oficiálně překonala
metu sta členských obcí

Sucho. I přes jedno z nejdeštivější letních a podzimních období několika posledních let patří sucho mezi nejskloňovanější témata. Na Rakovnicku to platí ještě o něco více než jinde. Pomoci mají dvě přehrady, jejichž výstavbu má Povodí Vltavy v plánu.

Račetice, Povrly a Chuderov. To je trojice obcí, které v nedávné době rozšířily členskou základnu v Ústeckém kraji. I díky nim se počet členů poprvé v historii vyšplhal nad magickou hranici stovky. Jedná se o velký
úspěch ještě nedávno jedné z nejmenších krajských organizací. „Naše
práce, a především naše stále se rozrůstající služby koordinované krajským
manažerem jsou v posledních necelých třech letech obcemi velmi žádané. Dobré zkušenosti si starostové předávají mj. v rámci mikroregionů a dalších společných platforem, což je důvodem, proč přibývají zájemci o členství. Velkým krokem kupředu bylo také uzavření memoranda o krajské spolupráci s Ústeckým
krajem,“ řekl člen krajského předsednictva Karel Drašner. Nezbývá než si
přát, aby tento pozitivní trend nadále pokračoval.
Marek Komárek

Ačkoliv jsou letošní letní i podzimní měsíce jedny z nejbohatších co do
úhrnu srážek, Rakovnicko se potýká s problematikou sucha stále. Pomoci by měly dvě vodní nádrže, které se mají začít stavět v roce 2022 na katastrech členských obcí Senomaty a Šanov. Výstavba by se měla uskutečnit ve zrychleném režimu, hotovo by mělo v roce 2025 a investice má
přijít na stovky milionů. Projekty obou nádrží jsou již v téměř finální fázi, v průběhu podzimu by měl investor začít s odkupem pozemků. „Vodní nádrže nejsou systémem izolovaným, jejich provoz je závislý na výstavbě nádrže Kryry v Ústeckém kraji,“ uvedl zástupce obce, jejíhož katastru se výstavba dotkne. V současné době se proto intenzivně pracuje na projektu
vodní nádrže Kryry, která by měla nádrže Šanov a Senomaty pomoci napájet.
Michal Hinda / Zdroj: mapy.cz

Zlínský kraj

Předsednictvo Zlínského kraje
řešilo covidovou informovanost
i nové memorandum
V příjemně uvolněné atmosféře se uskutečnilo 7. října první online
krajské předsednictvo ve Zlínském kraji. Přes počítač se propojily čtyři místa v kraji – Valašské Klobouky, kde ve starostenské kanceláři seděla předsedkyně Eliška Olšáková, Vysoké Pole, odkud zdravil člen
předsednictva Josef Zicha, slovácké Tupesy, kde se jednání účastnil
tamní starosta Oldřich Vávra a Slavičín, odkud předsednictvo technicky „jistila“ krajská manažerka Iva Šimoníková.

Členské obce Samopše a Nový Knín
zabodovaly v soutěži My třídíme nejlépe
Obce a města ve Středočeském kraji se utkaly v 15. ročníku soutěže My
třídíme nejlépe. Na jedničku obstáli obyvatelé obcí Samopše, Sýkořice a měst Nový Knín a Beroun. Samopše a Nový Knín jsou členskými
obcemi SMS ČR, což je potěšující.
Statistika za rok 2019 uvádí, že co Středočech, to průměrných 55,4 kilogramu vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Od roku
2018 si kraj připsal meziroční růst o více než 3 kilogramy. Soutěž pořádá
Středočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s. a je důležitou součástí motivačních programů podporujících zlepšování životního prostředí kraje. Bližší informace naleznete
zde.
Martina Jiříková

Memorandum obcí o Vlárské dráze?
Iva Šimoníková přítomným sdělila, že oslovila dvě nečlenské obce, a to
Štítnou n. Vláří a Brumov-Bylnici. Učinila tak na jednání o krajské dopravní obslužnosti na Valašskokloboucku. V této souvislosti manažerka
informovala o nápadu místopředsedy, nepřítomného Tomáše Chmely,
na společné memorandum obcí o Vlárské dráze, která je ve směru na Slovensko léta nefunkční. Vzhledem k rozvíjejícímu se cestovnímu ruchu díky cyklostezce Bevlava, která spojuje oblast jižního Valašska s Trenčínským krajem, se obnovila poptávka po možnosti svézt se kousek cesty
vlakem a zbytek dojet na kole. Memorandum by se vztahovalo i na několik nečlenských obcí, tudíž by tu byl potenciál nových přírůstků. Otázku
memoranda bude nadále řešit místopředseda Tomáš Chmela s krajskou
manažerkou.
Opět chybí informace o počtech nakažených!
Méně pozitivní byly poznatky Oldřicha Vávry ohledně informovanosti
malých obcí o počtech covidem nakažených osob. Některá ORP rozesílají informace nahodile a jen zřídka, proto se předsednictvo shodlo, že
jménem krajského sdružení rozešle dopis na všechna ORP v kraji s prosbou, aby se informovanost zlepšila hlavně s ohledem na malé obce. Další dopis poputuje do všech obcí Zlínského kraje s tím, že předsednictvo
ocení zasílání podnětů a námětů pro řešení a také případné přizvání na
jednání mikroregionů, kterých by se členové dle možností rádi zúčastnili s nabídkou služeb SMS ČR či jiné spolupráce.
Máte tip na nového člena předsednictva? Sem s ním!
Složení krajského předsednictva bude nutné obměnit, protože jeden
z členů, Petr Žůrek, skončil v pozici starosty. Na jednání se řešila forma
poděkování za jeho dlouholetou obětavou práci pro SMS ČR. „Petře, děkujeme! A současně také vyzýváme starosty ze Zlínského kraje, aby nám zaslali své tipy na nového člena předsednictva, který by měl být ideálně aktivní starosta/starostka z Kroměřížska,“ vzkazuje krajská manažerka Iva Šimoníková, které můžete tipy zasílat.
IŠ
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Placená inzerce

je tu pro obce!

Jsme
zodpovědný
kolektivní systém.
S jinde běžnými
nešvary se u nás
nesetkáte!

Ekolamp sváží malé a velké
elektro všech značek
Ze všech sběrných míst odvezeme veškeré
světelné zdroje, malé a velké elektro bez
ohledu na jejich značku.

Ekolamp sváží malé i velké elektro
i v malém množství a po celý rok
Odvozy provádíme již od jedné palety, jednoho
sběrného vaku nebo od pěti kusů
v případě velkého elektra.
Odvozy probíhají po celý rok,
nikoliv jen v první polovině roku.
Více na www.ekolamp.cz

SEPARÁTNÍ CÍLE SBĚRU – ŘEŠENÍ
PROBLÉMU S HROMADĚNÍM ELEKTRA
V připravovaném zákoně jsou navrženy cíle sběru pro specifické skupiny
elektrozařízení, které obsahují škodlivé látky – lednice, televize a zářivky.
Tato úprava zajistí, že se na sběrných dvorech nebudou již tato elektrozařízení
hromadit, protože bude v zájmu kolektivních systémů cíle sběru splnit.

Placená inzerce

OBECNÍ SOUSTAVY DOMOVNÍCH ČOV
NEKONČÍCÍ AVERZE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
VŮČI INOVAČNÍM ŘEŠENÍM

Všechny doposud publikované články, které byly zaměřeny na budování obecních soustav domovních ČOV, se věnovaly obecným principům jejich projekční přípravy, povolování, realizace a následnému provozování.
Realizované či aktuálně připravované stavby obecních
soustav DČOV, stejně jako celorepublikově rostoucí zájem starostů obcí o pořádané semináře na toto téma,
jsou důkazem správně nastoupené cesty SFŽP. Přesto se
denně potkáváme s dotazy a požadavky starostů, kde
doposud nemají úspěšně vyřešenou otázku likvidace
odpadních vod na svém území, jak jim můžeme pomoci
v prosazení jejich projektu u povolovacích či dotčených
orgánů státní správy.
Stát ve státě?
Na straně jedné MŽP ČR prostřednictvím SFŽP opakovaně a kontinuálně od roku 2016 nabízí obcím atraktivní dotační podporu v rámci NPŽP, která je směřována na
realizace projektů obecních soustav domovních ČOV.
Současně SFŽP podporuje pořádání seminářů na toto
téma, kterých se i aktivně účastní, aby starostům prezentoval svůj zájem o připravované či zamýšlené projekty.
Na straně druhé však starostové velmi často narážejí nejen na byrokratické obstrukce pracovníků OŽP místně příslušných ORP i krajů či podniků Povodí, ale i na jejich zarputilou averzi ke snaze starostů realizovat obecní projekt soustavy domovních ČOV.
Tato situace velmi nápadně připomíná bajku „O lišce a čápovi“. V některých krajích se starostové obcí dokonce setkávají se zastrašováním ze
strany úředníků a zesměšňováním decentrálního způsobu odkanalizování obcí. To už je „přes čáru“!
Systémové řešení nebo jen slepá cesta?
Aktuální stav technologické vyspělosti domovních ČOV doplněný o nepřetržitý monitoring celé obecní soustavy DČOV je dnes naprosto legitimní alternativou klasického řešení kanalizace s centrální ČOV. Toto tvrzení dokladují realizované akce po celé republice a provozní výsledky testů z namátkově odebraných vzorků vyčištěné vody na odtoku z DČOV.
Snížení množství vypouštěné odpadní vody do krajiny, ať již „drenážním potrubím obecní dešťové kanalizace“, nebo přímým vypouštěním
do vod povrchových, je přece cílem všech, kteří se snaží o zlepšení životního prostředí na venkově. Místní vodoteč nemá být nekontrolovanou zapáchající odpadní stokou, ale místem života a krajinotvorným prvkem, nad kterým nezavíráme oči ani neucpáváme nos.
Co se s tím dá dělat?
Pokud chceme jednat s péčí řádného hospodáře po stránce ekonomické efektivity vynaložených veřejných zdrojů, kterých zejména v letošním roce významně v obecních pokladnách ubylo, musíme hledat legitimní alternativu drahým řešením. Tou je bezesporu pro řadu menších
obcí právě obecní soustava domovních ČOV s nepřetržitým monitoringem.
Aby obce mohly zrealizovat svůj investiční záměr, tj. zajistit řádnou likvidaci odpadních vod na svém území, a současně splnit jejich legislativní povinnost stanovenou do konce roku 2021, je nutné zdolat byrokratickou bariéru.
Toto je už ale v rukách volených politiků od krajské úrovně počínaje a v Parlamentu ČR konče. Je po krajských volbách, kdy snad všechny kandidující politické subjekty slibovaly svým voličům „boj se suchem“, „zdravé životní prostředí“,… Takže je vhodná doba na požadování splnění
předvolebních slibů.
Ing. Jaromír Tomšů, jednatel
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Dlažánky 305, 769 01 Holešov
Tel.: +420 573 398 723
E-mail: satturn@satturn.cz
WWW: www.satturn.cz
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 24. 10. 2020, 10/2020 , ev. č.
MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková, sulakova@smscr.cz; Grafické zpracování: Ivana Havlíková, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Šuláková.

