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Milé kolegyně, vážení kolegové.
Jak říká jedno přísloví, „ Na každého jednou dojde“ a na mě došlo
zrovna teď. Byl jsem pověřen úkolem napsat úvodní slovo do tohoto
čísla zpravodaje SMS. Pro mě, je ale vždy největší problém téma,
kterému by se měla úvaha věnovat.
Takže mám psát o tom, jak se snad každým novým zákonem
komplikuje práce samospráv? Nebo o tom, jak se nám sice podařilo
odvrátit hrozbu rušení matrik, ale jen za cenu toho, že teď bude silně
podhodnocené jejich odměňování? Dal by se také napsat dlouhý
článek o celkové naštvanosti, nebo se věnovat nekonečné byrokracii, která nám zpestřuje
život.
Možná
by
stálo
za
to
napsat
o přípravě kandidátek do podzimních voleb. Určitě by bylo zajímavé rozebrat nastavení
pravidel pro čerpání různých dotačních titulů. Kriminalizace starostů a zastupitelů by také
vydala na dlouhý článek. O obecném nařízení (GDPR) a zákonu o střetu zájmů, tam už se asi
nic nového napsat nedá ani, protože vše bylo řečeno a napsáno, jen to asi nikdo z
odpovědných neslyšel a nečetl. Stavební zákon, zákon o vodách, zákon o odpadech, přímá
volba starostů to je jen několik věcí, které nedokáží zdůvodnit a vysvětlit mnohdy ani jejich
předkladatelé a zastánci.
Tak proč si kazit další den? Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál krásné léto. Těm, kteří
ještě chtějí pokračovat ve své funkci (i přes výše uvedené příklady a mnoho dalších
problémů) přeji, aby se jim podařilo sestavit neporazitelné kandidátky a vybrat si dobré
zastupitele. Těm, kteří již kandidovat nebudou, bych chtěl poděkovat, za to, že jsem se s nimi
mohl potkat. A všem ostatním, co nejvíce poděkování od našich občanů, protože to je asi to
největší ocenění, které můžeme získat.

Jaroslav Havel
kolega z obce Pištín
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Hejtmanka Stráská volala starostce Svatého Jana nad
Malší: Stali jste se Vesnicí roku JčK 2018. Druhé místo
obsadily Čejetice a třetí Popelín
Svatý Jan nad Malší na Českobudějovicku se stal Vesnicí roku Jihočeského kraje 2018. Tuto
zprávu i s gratulací, jak se již stalo tradicí, zatelefonovala hejtmanka Ivana Stráská starostce
obce Růženě Ballákové v pondělí 18. června. Pro obec s 560 obyvateli se jedná již o druhý
titul. Ten premiérový a hned celostátní získala již v roce 1997 .

Soutěž o nejlepší zpravodaj 2017 má vítěze
Téměř tři stovky zpravodajů z celé republiky posuzovali hodnotitelé letošního ročníku
soutěže, jejímž cílem je vybrat šampiony mezi obecními a městskými periodiky. Jaké jsou
kompletní výsledky?
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve středu 4. 7. 2018 v 17.30 hodin na Obecním
úřadě na Velehradě. Za SMS ČR předával ocenění Oldřich Vávra.
Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Kralupský zpravodaj
2. Šternberské listy
3. Frenštátský zpravodaj
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Bořetické listy
2. Psárský zpravodaj
3. Magazín ze života obce Hvozdná
Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin
Zpravodaj Podlipansko (vydává MAS Podlipansko)
Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma
Slovník ponaszymu, který zveřejňovaly Hrádecké noviny

SMS ČR podporuje opatření proti zneužívání dávek na
bydlení
Poznámky k diskusi o dopadech návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
SMS ČR podalo dne 23. května 2018 zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jelikož SMS
ČR shledává problematické opatření představované pod bodem A) písmeno d) tohoto návrhu,
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podle kterého by do okruhu společně posuzovaných osob měly být zahrnuty všechny osoby,
které spolu fakticky v daném bytě bydlí (a to bez ohledu na to, kde mají hlášen trvalý pobyt)
a dále osoby, které jsou spjaty vyživovací povinností, tzn., zejména manželé a jejich nezletilé
nezaopatřené děti. Více ZDE

SMS ČR podporuje rychlý start reformy financování
školství
Na jednání s ministrem školství Robertem Plagou, v úterý 12. 6. 2018, deklarovali zástupci
SMS ČR podporu reformy financování regionálního školství a apelovali na spuštění reformy
bez
zbytečných
odkladů.
„SMS ČR akceptuje spuštění reformy od 1. 9. 2019 za podmínky, že MŠMT zajistí chybějící
prostředky pro financování regionálního školství v roce 2018 a do září 2019 formou
rozvojového programu,“ řekl Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny pro školství a sport
SMS ČR, který spolu se starostou obce Kamýk nad Vltavou, Petrem Haladou SMS ČR
na jednání zastupoval. Více ZDE.
AKTUALITY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeská centrála cestovního ruchu otevře v Mercury
nové turistické informační centrum
Ucelené informace o turistické a volnočasové nabídce jihočeského regionu začne od pátku 29.
června poskytovat na jednom místě nově vzniklé krajské informační centrum. Umístěno bude
v prostorách českobudějovického Dopravně obchodního centra (DOC) Mercury, které je díky
své poloze hlavním vstupním bodem turistů přijíždějících do regionu veřejnou hromadnou
dopravou. Více se dočtete ZDE.

Zástupci Středočeského kraje probírali těsnější spolupráci
s Jihočechy
Zástupci sousedních krajů – Jihočeského a Středočeského – se dnes sešli, aby si nastavili
těsnější spolupráci v oblastech, kde je společný postup prospěšný. Jde například o dopravu,
životní prostředí, cestovní ruch, kulturu, školství nebo sport. Více se dočtete ZDE.
DOTAČNÍ PROGRAMY

Výzvy vyhlašované v rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Pro rozvoj Vašeho podnikání můžete v nejbližších měsících využít hned několik
dotačních výzev na stavby, energetické úspory, výzkum a inovace. Jako čerstvou novinku
představujeme tři výzvy s již oficiálními termíny pro podání projektů. Dále připomínáme pět
výzev, u nichž jsou známy hlavní parametry, ale se ještě čeká na přesné datum pro jejich
3

podávání. Na projektech do všech těchto výzev doporučujeme začít práci hned, zejména
pokud je potřebná projektová dokumentace (např. u výzvy Nemovitosti), která může být
náročná na zpracování. Více ZDE

NEWSLETTER
Centrum pro regionální rozvoj
13.7.2018 - Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ČR

Propojení evropských a národních opatření ochrany
klimatu více ZDE
INFORMACE A SLUŽBY SMS ČR
SMS ČR navázalo spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR
Zástupci SMS ČR a Sdružení sportovních svazů dnes podpisem memoranda o dlouhodobé
spolupráci deklarovali společný zájem na rozvoji infrastruktury obcí a měst, spolupráci
na zmapování stavu obecních a městských sportovišť. Více ZDE.
Co vše přineslo úterý 29. května obcím i městům?
Matriky snad budou zachovány! Střet zájmů poslanci schválili s kosmetickými změnami
k lepšímu. Ani happening před Úřadem vlády nepřinesl toužebně očekávanou výraznější
změnu zákona o střetu zájmů.
Navzdory proklamacím mnoha zákonodárců či premiéra Andreje Babiše totiž poslanci
schválili pouze verzi novely, která stanoví, že své majetkové poměry budou komunální
politici nadále uvádět, podstatná část z nich nebude veřejně přístupná. Některé údaje
však budou nadále anonymně dostupné zveřejněním na portálu ministerstva
spravedlnosti. Poslanci bohužel nepodpořili zásadní požadavek Sdružení místních samospráv
ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR, aby žádné údaje nebyly anonymně komukoli přístupné
z oznámení, která musí starostové, místostarostové, radní a další komunální politici podávat.
Problémem je, že především uvolnění starostové budou nadále muset zveřejňovat svá
oznámení o příjmech nebo cenných papírů, neuvolnění funkcionáři například vlastnictví
cenných papírů. SMS ČR bude nadále usilovat o změnu, aby soukromí komunálních politiků
bylo více chráněno, a také požádá senátory, aby nevyhovující nová pravidla napadli opět
u Ústavního soudu. Více ZDE.

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
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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 listopadu nabídlo SMS ČR 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.

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
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Milada Vopálková, regionální koordinátor pro Jihočeský kraj:
milada.vopalkova@sms-sluzby.cz; 774 438 779
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