www.smscr.cz

facebook.com/smscr.cz

číslo 12/2018

Měsíc vydání prosinec
číslo 1/2017
2018

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV JIHOČESKÉHO KRAJE
Informace z kraje
Aktuality z kraje
Dotační příležitosti

Informace z tisku
Informace z tisku

Informace a služby SMS ČR
Aktuality ze SMS ČR
Výhody a benefity SMS ČR

Vážené starostky a vážení
starostové,
je to možná příliš brzy,
přesto si Vám dovolujeme
v době, kdy Vaše e-mailové
schránky ještě nejsou zcela
přehlceny stohy podobných
přání, zaslat ze strany naší
společnosti srdečné přání
klidného
adventu,
krásných
Vánoc
a úspěšného vykročení
do nového roku 2019.
To, že naše přání jsme poslali v den, kdy ty nejmenší obdarovává Mikuláš za doprovodu
anděla a čertů, má ještě další důvod: ani my starší jsme ve středu 5. Prosince nepřišli zkrátka.
Dočkali jsme se totiž po opravdu hodně dlouhé době nadílky v podobě schválení návrhu
adaptačního zákona k GDPR v Poslanecké sněmovně. Čekali jsme na něj skutečně dlouho,
tento předpis postrádáme jako jedni z posledních v Evropě…
Pokud jde o obsah adaptačního zákona, za pozornost stojí především ustanovení, které
zmírňuje pokuty pro obce a jimi zřizované školy tak, že jejich maximální výše může
činit 15 000 Kč. Jakkoli je to příznivé, není možné vyloučit změny při projednávání této
předlohy v Senátu; doufejme ale, že tato část zůstane nedotčena. O dalším vývoji a o konečné
podobě zákona a jejích důsledcích Vás v každém případě budeme informovat.
Závěrem nám dovolte ještě jednou vyjádřit přání krásných svátků a vstupu do roku 2019
bez sebemenšího klopýtnutí.
Jan Bartonička
Jednatel společnosti SMS-služby
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Stále
se
můžete
přihlásit
na
A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU

VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁSTUPCŮ

Nezávazné přihlášení - ZDE

Více informací ZDE.
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AKTUALITY Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Jihočeský a Středočeský kraj podepsaly Memorandum
o spolupráci v oblastech dopravy, cestovního ruchu,
školství či zdravotnictví
Včera u vás, dneska u nás. V nadsázce tak lze označit setkání představitelů Jihočeského
a Středočeského kraje s cílem podepsat Memorandum o spolupráci. Jednání se tentokrát
odehrálo v rámci 14. zasedání Rady asociace krajů ve čtvrtek 6. prosince v Hluboké nad
Vltavou.
Zúčastněné strany, které memorandum signovaly, tím navázaly na letošní červnové vzájemné
setkání Středočechů s Jihočechy v Praze. Zástupci sousedních krajů si tehdy nastavili
mantinely těsnější spolupráce v oblastech, kde bude jejich společný postup prospěšný.
Výsledkem je memorandum, které zohledňuje, že oba kraje mají společný zájem na
zkvalitnění vzájemné kooperace v oblastech dopravy, životního prostředí - zejména pak
v oblasti vodního a odpadového hospodářství, kultury, školství, zdravotnictví,
regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. V souladu se Strategiemi rozvoje
územních obvodů krajů.
Více informací ZDE.

Kraj se chystá s pomocí peněz IROP investovat
1,8 miliardy do staveb nových obchvatů či modernizací
silnic II. a III. tříd
Zhruba 1,8 miliardy korun se chystá investovat kraj do staveb nových úseků, obchvatů
či modernizace komunikací II. a III. tříd, které spravuje. Práce chce zahájit v následujících
letech s výrazným přispěním peněz z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Potvrdil to první náměstek hejtmanky Josef Knot s tím, že se jedná pouze o část
finančních prostředků, které kraj v budoucnu do silniční sítě vynaloží. V pátek 16. listopadu
schválili tento záměr krajští zastupitelé.
Více informací ZDE.

Reflexní červená obálka pomůže jihočeským seniorům
v tísni
Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše nejstarší spoluobčany. To je hlavním smyslem
projektu Seniorská obálka, který v pondělí 26. listopadu odstartoval v Jihočeském kraji.
Tiskopis má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví.
Více informací ZDE.
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DOTAČNÍ PROGRAMY
AKTUÁLNÍ VÝZVY JIHOČESKÉHO KRAJE

DP Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro
rok 2019
Prioritou tohoto programu je podpora obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí dopravní
infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického
stavu.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním a zásobováním obyvatelstva pitnou
vodou v obcích do 2000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové
kanalizace ve stávající zástavbě obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby
a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávajcící zástavbě obcí do 2000
obyvatel.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Program je určen na podporu aktivit/programů, které nejsou definovány v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako druhy sociálních služeb, ale
které sociální služby poskytované podle tohoto zákona na území Jihočeského kraje doplňují,
rozšiřují a navazují na ně. Dotační program je nastaven s cílem zlepšení podmínek pro občany
se zdravotním postižením a seniory na podporu jejich sociální integrace. Dále vychází
z potřeby napomoci ke snižování prohlubování sociálního vyloučení.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s
dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení
kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti
zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové
činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i
mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin
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Podpora sportu
Poskytnutí dotace na rekonstrukce/opravy povrchů stávajících sportovišť (vyjma fotbalových
hřišť a atletických drah) či na rekonstrukce/opravy kabin sportovců a sociálního zařízení
stávajících sportovišť s cílem, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a
hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu. Dotace na
obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů
Jihočeského kraje, aktivit sportovců se zdravotním postižením a mezinárodních aktivit v
oblasti sportu.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin

Podpora kultury
Opatření č.I. Podpora kultury. Podpora všech kulturních žánrů (hudba, tanec, divadlo,
folklór, film, fotografie, umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění,
výstavy). Preferovány budou projekty přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky,
udržení tradic a propagace Jihočeského regionu i s ohledem na kulturní projekty osob se
zdravotním postižením, což bude doloženo samostatnou přílohou. Opatření č.II. Podpora
soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky
Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou
postupových přehlídek a soutěží.
Termín ukončení: 18.01.2019 do 12:00 hodin

Celý přehled dotačních titulů Jihočeského kraje ZDE.
JINÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI

Dotace z IROP na zateplování
bytových domů ušetří až 40 %
výdajů
Díky
Integrovanému
regionálnímu
operačnímu programu (IROP) můžete
z evropských
peněz
získat
dotaci
na realizaci energeticky úsporných opatření
v bytových
domech
až ve výši
40 %
z celkových výdajů na zateplovací úpravy.
Podpora je určena pro vlastníky bytových
domů, společenství vlastníků a bytová
družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením
projektové žádosti do 78. výzvy IROP
Energetické úspory v bytových domech III.
Součástí projektové žádosti musí být
průkaz energetické náročnosti budovy
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(PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb.,
tj. autorizovaným
projektantem.
Žádost
se podává
na stránkách
mseu.mssf.cz.
Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými
způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.
Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni
normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější
podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu.
Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.
Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost
a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

INFORMACE A SLUŽBY SMS ČR

Zásadní problémy s plněním povinností zákona o střetu zájmů
5. 12. 2018 – Více než 7,5 tis. komunálních politiků odmítá plošné zveřejňování svých
citlivých osobních údajů ze svých prohlášení dle zákona o střetu zájmů. SMS ČR s plošným
zveřejňováním těchto osobních údajů nesouhlasí.
Přes původní příslib, že bude vyčkáno na rozhodnutí Ústavního soudu, u nějž byl napaden
zákon o střetu zájmů, Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo přestupkové úřady, aby se všemi
těmito komunálními politiky bylo zahájeno přestupkové řízení.
Více info ZDE.

Volný pohyb psů ve vsi a jejich odchyt financovaný obcí
3.12. 2018 – Mít psa neznamená jen radosti, ale také péči a povinnosti. Odchyt volně
pobíhajících psů je pro malé obce nečekaně velký problém. Vystresované zvíře je mnohdy
životu nebezpečné a situace si vyžaduje rychlé řešení.
Ve Středočeském kraji vyvstal problém „Volný pohyb psů ve vsi a jejich odchyt financovaný
obcí“. Často bývá, že zejména na malých obcích se volně pohybují psi, a dosud není
stanoveno řešení této problematiky.
Situace často probíhá tak, že občané obce nahlásí na Polici České republiky, že v jejich okolí
pobíhá pes a může být nebezpečný. Tento problém ale neřeší státní policie, ta může zasáhnout
až tehdy, pokud pes napadne člověka. Řešit to může pouze městská policie, ale tu zřizuje
samozřejmě město, a řeší odchyt psů pouze na svém katastrálním území. Městská policie
samozřejmě disponuje člověkem, který má kvalifikaci na odchyt psů.
Co tedy s malými obcemi? Obcemi, které útulek z finančních důvodů nemohou zřídit,
a samotný odchyt je pro ně problematický a finančně náročný. Více info ZDE.
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Jednali jsme se SŽDC o problematice vlastnictví nadjezdů
19. 11. 2018 – V úterý 13. listopadu se naši kolegové, místopředseda SMS ČR Radim Sršeň
a právnička Darina Danielová, sešli se zástupci SŽDC. Za SŽDC se jednání účastnila mimo
jiné náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcela Pernicová .
Více info ZDE.
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FOTOGALERIE

Předsednictvo 11.10. 2018 Marina Orlík

Předávání Krajské Ceny naděje pro živý
venkov za rok 2018

Setkání na Zeměživitelce
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ČINNOST, INFORMACE A SLUŽBY SMS ČR




Aktualizace kalkulačky RUD – V aplikaci Kalkulačka RUD byl na webových stránkách
SMS ČR aktualizován výpočet výnosu sdílených daní pro jednotlivé obce podle
nejnovějších odhadů a vypočtených koeficientů ministerstva financí. Každá obec si tak
může zjistit pravděpodobný daňový výnos do svého rozpočtu pro rok 2018 po změně
zákona o RUD, která bude účinná od 1. 1. 2018 a porovnat ho se situací, kdyby nebyla
přijata žádná změna rozdělení výnosu sdílených daní.
Nabídka zásobníku reflexních prvků obcím – V příštím roce opět SMS ČR nabídne
svým členským obcím doručení zásobníku reflexních prvků zdarma. Cílem
je zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců ve večerních a nočních hodinách.
Tuto nabídku se rozhodlo využít celkem 52 členských obcí z Pardubického kraje.
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VÝHODY A BENEFITY SMS ČR


Aktuální informace, odborné materiály, právní rady a zajímavosti pro Vás zveřejňujeme
na webových stránkách:
o https://www.smscr.cz/
o http://www.rokvobci.cz/
o https://www.facebook.com/SMSCR.CZ



Obce na těchto stránkách mohou využívat:
o Informační zpravodaj SMS ČR
o Hlídač termínů starosty
o Odborné články k tématům týkající se veřejné správy
o Rukověť starosty
o Vzorové dokumenty ke stažení
o Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy



Členské obce navíc na těchto stránkách mohou využívat:
o Právní poradnu
o Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z
národních a evropských zdrojů



Služba nocleh v centru Prahy - v místě sídla regionální kanceláře – Národní 41, Praha 1.
Členové SMS ČR mohou zdarma využít této služby od května 2017. V případě zájmu
kontaktujte organizační manažerku Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103

Kontakty krajskou organizaci SMS ČR Jihočeského kraje:
Jiří Iral, předseda: info@chelcice.cz, tel. 383 382 479, 775 582 479
Mgr. Filip Mencl, 1. místopředseda: starosta@novosedly.cz,
tel. 725 031 452
Ing. Jiří Rod, 2. místopředseda: rod@obec-sedlice.cz, tel. 724 181 093
Jaroslav Havel, člen: pistin@pistin.cz, tel. 724 188 855
Milan Žejdl, člen: starosta@cestice.cz, tel. 724 181 026
Ing. Hana Váňová, člen: obec.nisovice@tiscali.cz, tel. 602 430 530
Ing. Marta Krejčíčková, člen: krejcickova@masrozkvet.cz,
tel. 773 187 564
Milada Vopálková, regionální koordinátorka pro Jihočeský kraj:
milada.vopalkova@sms-sluzby.cz; 774 438 779
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