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Vážené starostky, vážení starostové a přátelé samospráv,
před pár dny jsme se stali svědky i aktéry dalších komunálních voleb. Pro většinu starostek a starostů budou znamenat
pokračování ve svých funkcích, což lze považovat zejména za výsledek tvrdé a nesmlouvavé práce pro rozvoj našich obcí i
měst. Musím s obdivem konstatovat, že motivace i nadále usilovat o kultivaci veřejného prostoru ve velké míře převažuje
nad všemi negativy výkonu veřejných funkcí. Nepochybně však i přesto dojde k určitým personálním změnám ve vedení
některých obcí i měst. Všem starostkám i starostům, kteří letos obhájili své mandáty, blahopřeji. Ostatním, kteří službu
veřejnosti z pozice komunálních lídrů opustí, děkuji za spolupráci a přeji úspěchy v dalším osobním i profesním životě.
Tomáš Chmela, výkonný ředitel SMS ČR

Starostové se v září proškolili na krajských seminářích SMS ČR
4
ZAR
Elektronizace veřejných zakázek, GDPR, aktuality z legislativy týkající se samospráv - to byla hlavní témata krajských
seminářů SMS ČR, které se v září postupně konaly v Karlovarském (4. 9.) a Olomouckém kraji (5. 9.), ve Zlínském (7. 9.),
Plzeňském (10. 9.), ve stejný den také v Královéhradeckém a Pardubickém (18. 9.), Moravskoslezském (25. 9.) a nakonec i ve
Středočeském kraji (27. 9.). Odpolední část věnovali účastníci seminářů obvykle poznávacím výletům do okolí. Například
v Karlovarském kraji si „vyčistili“ hlavy návštěvou unikátní přírodní rezervace Soos.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/pcb.2310122555768865/2310117115769409/?type=3&theater

4
Hlas SMS ČR je na jednání o sociálním bydlení slyšet!
ZAR MPSV
Revize Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 je předmětem jednání, která se konají na půdě ministerstva práce a
sociálních věcí. Za SMS ČR se jich účastní Simona Úlehlová. Ta také sdělila, že na pořadu jednání v úterý 4. 9. byla rovněž
připomínka SMS ČR ohledně oddělení sociálních služeb od sociálního bydlení a jeho praktického řešení. „Věcné řešení bude
součástí diskuze o zakotvení sociálního bydlení a diskuze o směřování zákona o sociálních službách,“ uvedla. Cílem
schůzek na MPSV je zejména snaha posílit meziresortní spolupráci prostřednictvím metodických materiálů a pracovních
setkání, která budou i nadále pokračovat.

4
Hazard i autorský a stavební zákon řešili účastníci porady na MV
ZAR MV
Měření lokálních dopadů hazardu či aplikaci autorského zákona v podmínkách územních samospráv řešili účastníci porady
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, která se uskutečnila na Ministerstvu vnitra v úterý 4. 9. Podle Kláry Dolákové,
která na poradě zastupovala SMS ČR, byla řeč také o novele stavebního zákona, kde se SMS ČR bude účastnit příprav a
programu prevence kriminality. Na závěr vyslechli přítomní přednášku o přípravě komunálních voleb 2018 se zaměřením na
navýšení odměn členů okrskových komisí.
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SMS ČR znepokojují návrhy na změnu vyhlášky o konkursním řízení
5
ZAR
SMS ČR vyjadřuje znepokojení nad předkládanými návrhy na změnu vyhlášky o konkursním řízení a je připraveno k diskuzi o
novele vyhlášky 54/2005 Sb. Po jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu to sdělil Petr Halada.
Ten na jednání SMS ČR pravidelně zastupuje. SMS ČR požaduje zachování stávající role zřizovatelů v mechanismu konkurzů
na ředitele škol.

Jak se českým obcím daří čerpat evropské prostředky?
7
ZAR
SMS
A pročČR
je potřeba zásadně zjednodušit administrativní náročnost čerpání? Více k tomu Stanislav Polčák na Český rozhlas
Plus ve 21:05 hned po zprávách.
https://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-09-06/21

7
ZAR

Plánovací komise programu pro PO3
MŠMT

Věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách byl hned v úvodu předmětem jednání Plánovací
komise programu pro PO3, která se sešla v pátek 7. 9. na Ministerstvu školství. SMS ČR zde zastupoval Petr Halada. Zazněly
rovněž nové informace o změnách ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních
neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné
spolupráce. Účastníci se seznámili i se změnami ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II, která má podpořit střední školy, vyšší
odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného
vykazování. Komise vzala také na vědomí informace o změnách ve věcném záměru výzvy Implementace strategie digitálního
vzdělávání II.

Protierozní vyhláška prošla dohadovacím mezirezortním řízením
7
ZAR MZe
Setkání se zástupci Ministerstva zemědělství, kteří připravují přepracované znění protierozní vyhlášky, se v pátek 7. 9. za
SMS ČR zúčastnil i Pavel Pacovský. Ten také uvedl, že vyhláška bude nově postavena na principech DZES 5 (Dobrý
zemědělský a environmentální stav půdy) a monitoringu eroze. „Mělo by tak dojít k zjednodušení pro ORP i samotné
zemědělce. Protierozní kalkulačka by měla zůstat metodickým nástrojem. Protierozní vyhláška prošla dohadovacím
řízením mezi rezorty MZe a MŽP,“ shrnul ve stručnosti Pacovský. https://kalkulacka.vumop.cz/?core=account

10 Zákon o sociálním bydlení nebude. Nahradí ho nová dotace
ZAR MMR
V pondělí 10. 9. se předseda SMS ČR Stanislav Polčák účastnil jednání u kulatého stolu, které se týkalo problematiky
vyloučených lokalit včetně dávek a bydlení. MMR aktuálně naznačilo jiný směr přípravy řešení otázky sociálního bydlení,
které na místo zákona bude řešeno pomocí programu Výstavba vedoucí k zajištění vyšší dostupnosti bydlení. Dle
aktuálních informací ministerstva pro místní rozvoj byla odložena jednání ministryně k věcnému záměru zákona
o sociálním bydlení, který měl být představen letos v říjnu a vytvořit materiální podmínky k plnění povinnosti a úlohy
obce k uspokojování potřeby bydlení svých občanů na svém území, a to v samostatné působnosti. Cílovou skupinou pro
předmětný záměr sociálního bydlení měly být znevýhodněné a vyloučené osoby, které jsou vážně ohrožené
bezdomovectvím. Tedy osoby, které byly poznamenané tržním selháním, dle navrženého zákona budou v budoucnu žádosti
těchto osob o sociální bydlení posuzovat obce. Problematiku sociálního bydlení se ministerstvo nakonec rozhodlo neupravit
v rámci zákona, ale bude ošetřeno programem Výstavba, na kterém nyní panuje široká shoda a který se ukázal být
vhodnějším řešením dostupnosti bydlení v obcích.
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10 Vzniknou nové rybníky. Ministerstvo dá obcím na jejich stavbu 400 milionů korun
ZAR MZe
SMS ČR
Senátoř
400 milionů na nové

rybníky. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu pro obce nebo svazky obcí na rekonstrukce,
odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10
milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2018_vzniknou-nove-rybniky-ministerstvo-da.html

12 Starostové se vzdělávali na Univerzitě starosty v Radešíně
ZAR Raděšín
Starostové, starostky a další zaměstnanci úřadů se vzdělávali na třídenním odborném semináři Univerzita starosty
v Radešíně. Absolvovali hned několik seminářů, které se týkaly například obnovy lesa v kontextu globálních změn klimatu,
dozvěděli se, jak spravovat obce v době od voleb do zvolení nového vedení. Na programu byly prezentace odborníků o
čerpání dotací z PO4, účastníci navštívili obec Heřmanov, vítěze soutěže Vesnice roku 2017. Další den je zajímaly semináře o
podpoře zdraví obyvatel, sociálním podnikání, školství, dopravě, vyslechli přednášku o přezkoumání hospodaření územně
správních celků a shlédli prezentaci Příklady dobré praxe. Poslední den se věnovali komunikaci s občany, zpravodajům či
elektronickým aplikacím. Univerzitu starosty pořádá SMS ČR. Účastníci Univerzity starosty rovněž navštívili ekofarmu
v Heřmanově. https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/videos/2127106480942238/

13 Kdo může být nositelem revitalizačních projektů?
ZAR MMR
Na tuto otázku hledali odpověď účastníci pracovní skupiny pro Program resocializace rekultivovaných a revitalizovaných
území. Sešli se ve čtvrtek 13. 9., SMS ČR v ní zastupuje Pavel Macoun. Ten také uvedl, že stanovisko SMS ČR - municipalita
všech úrovní - je akceptováno, v jednání zůstává ještě státní podnik, soukromé subjekty byly vyloučeny. „Ministerstvo
životního prostředí provedlo revizi "Chráněných ložiskových území", které výrazně ovlivňují možnost zapojení obcí do
programu resocializace. V rozporu s původním zadáním však k revizi nebyly přizvány obce,“ řekl. Byla rovněž stanovena
definice území pro resocializaci ve znění, podle níž je možné podporu poskytnout na aktivity/projekty revitalizačního a
resocializačního charakteru, jejichž realizací bude dosaženo komplexního řešení území přímo postižených těžební činností
spojenou s dobýváním uhlí a souvisejícími činnostmi a území bezprostředně navazujících, tvořících funkční celek. V rámci
uvedených aktivit/projektů revitalizačního a resocializačního charakteru nesmí být realizovány zákonné povinnosti těžebních
organizací, vyplývající z platných právních norem. Seznam dotčených katastrálních území bude k dispozici na AGIS od 12. 10.
pro všechny přihlášené obce. https://www.smscr.cz/cz/1741-agis

15 Vesnici roku 2018 vyhrála Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Gratulujeme!
ZAR Vesnice roku 2018
Obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje vyhrála v celostátní soutěži Vesnice roku 2018. Druhé místo patří obci Šumvald z
Olomouckého kraje. Na třetí příčce se umístila obec Nový Kostel z Karlovarského kraje. Výsledky byly vyhlášeny v sobotu 15.
9. na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Do letošního klání se přihlásilo 228 obcí. http://www.vesniceroku.cz/50-dolni-nemcislavi-titul-vesnice-roku-2018-/?news_page=

17 Na semináři o matrikách promluvil i předseda SMS ČR
ZAR PS
Seminář k financování matrik po roce 2019 uspořádaly v pondělí 17. 9. v Poslanecké sněmovně poslankyně Věra Kovářová a
Veronika Vrecionová. Účastníci rozebírali otázku, zda kvůli aktuálnímu návrhu ministerstva vnitra dojde v menších obcích
k ekonomické likvidaci matrik. O genezi současného návrhu financování matrik a vizích řešení promluvil i předseda SMS ČR
Stanislav Polčák. Představil také matriční kalkulačku, která ukazuje dopady změny financování a přednesl požadavky SMS
ČR na smíšený model financování matrik. Svůj nesouhlas se změnou vyjádřila také řada starostů.
https://www.smscr.cz/cz/1733-matricni-kalkulacka
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17 PS chce vytvořit podmínky pro dostupné bydlení všech obyvatel
ZAR
Pracovní skupina, která připravuje národní strategický dokument SRR 21+ se zaměřením na sociální pilíř se sešla v pondělí
17. 9. SMS ČR v ní zastupuje Simona Úlehlová. Ta také vysvětlila, že cílem implementace je vytvořit podmínky pro dostupné
bydlení všech obyvatel, vrátit funkci nemovitostem typu brownfield, udržet obyvatele v centrech měst. „MPSV a MZD spolu
otevírají téma případného sloučení opatření týkajících se sociálních a zdravotnických služeb. Rizikovým faktorem se zatím
pouze jeví nezajištění financování regionálních pracovníků z národní úrovně,“ uvedla. Další jednání pracovní skupiny
budou na podzim 2018 a během ledna 2019 bude představena ucelená verze a to ještě před předložením do formálního
připomínkového řízení

18 Předsednictvo SMS ČR v Sezemicích řešilo i D35
ZAR
Dálnice D35 v Pardubickém kraji. Jak se můžeme zapojit, navázat spolupráci a zastupovat zájmy dotčených obcí? I to řešilo
předsednictvo SMS ČR Pardubického kraje v úterý 18. 9. v Sezemicích.

18 SMS ČR otevřelo debatu o vyšším růstu odměn zastupitelů
ZAR
Odměňování starostů a zastupitelů je stále nedostatečné. SMS ČR jako jediné navrhlo desetiprocentní navýšení
kombinované s kompenzací ze státního rozpočtu. Bohužel zatím dojde pouze k valorizaci o 7 procent. Snahy Sdružení tím
ale nekončí. Více si přečtěte zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1744-sms-cr-otevrelo-debatu-o-vyssim-rustuodmen-zastupitelu

18 Komunální političkou roku 2018 je starostka Dobratic Alena Kacířová
ZAR Senát
Titul Komunální politik roku 2018 získala Alena Kacířová, starostka obce Dobratice na Frýdeckomístecku, za svůj projekt
Veřejné prostranství v Dobraticích. Titul jí byl udělen v rámci vyhlašování vítězných projektů soutěže Komunální projekt
roku 2018, které proběhlo v úterý 18. 9. v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Cílem soutěže je
zviditelnit a ocenit inspirativní projekty realizované územními samosprávami – tedy obcemi, městy, městskými částmi a
obvody všech velikostí. Klání se konalo počtvrté, jeho vyhlašovatelem je společnost Profi Press s. r. o., záštitu nad ním má i
SMS ČR. https://moderniobec.cz/komunalni-politickou-roku-2018-se-stala-alena-kacirova-starostka-dobratic/

18 SMS ČR vystupuje proti zbytečné kriminalizaci volených zastupitelů
ZAR
Tlak na kriminalizaci volených zastupitelů byl jedním z témat jednání předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka s nejvyšším
státním zástupcem Pavlem Zemanem. Stanislav Polčák poukázal na fakt, že oznamovatelé domnělé trestní činnosti musí
nést take jistý díl odpovědnosti tak, aby došlo k eliminaci šikanózních obvinění a různých pokřivených konstrukcí. Trestní
řízení, prověřování a jiné formy postupu dotčených orgánů vedou bohužel v případech, kdy žádný trestný čin spáchán nebyl,
k nevratným zásahům do osobního i profesního života volených zástupců.

19 Předsednictvo SMS ČR vyhlásilo kvůli matrikám petici
ZAR
V předvečer konference Venkov ve Strážnici vyhlásilo předsednictvo SMS ČR celostátní petici za spravedlivé financování
matrik. Tento poslední apel nakonec pomohl zvrátit situaci a na rok 2019 zachránit matriky ve všech stávajících
"matričních" obcích.
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19 Konference Venkov se ve Strážnici věnovala vodě a krajině
ZAR Strážnice
Malebné město Strážnice na moravském Slovácku se stalo dějištěm 10. Národní konference Venkov, která se uskutečnila ve
dnech 19. až 21. září. Pořadatelem jubilejního ročníku je Spolek pro obnovu venkova ČR, jedním z hlavních partnerů je
Sdružení místních samospráv ČR. Nosnými tématy byly voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center
malých měst a společná zemědělská politika. Výstupy a dokumenty konference naleznete zde:
http://www.konferencevenkov.cz/2018/dokumenty-z-kv-2018/

21 Stavební řízení, volby i stavební exekuce…
ZAR MV
Problematika neúměrné délky stavebního řízení je všeobecně v ČR vnímána jako problém, shodli se účastníci zasedání
Rady vlády pro veřejnou správu, kteří se sešli v pátek 21. 9. Za SMS ČR i Jan Sedláček a Eliška Kloučková. Ze strany MMR
zazněly informace k expertnímu materiálu, který navrhuje změny. Hovořilo se rovněž o programu pro financování exekucí
obecných stavebních úřadů ve veřejném zájmu, o přípravě komunálních voleb, v závěru také o návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

24 SMS ČR představilo ministru školství připomínky k novele zákona o konkurzech
ZAR
K plánované novele vyhl. č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích se v pondělí 24. 9. setkali
předseda SMS ČR Stanislav Polčák a Oldřich Vávra s ministrem školství Robertem Plagou a ústředním školním inspektorem
Ondřejem Andrysem. Ministerstvo po dohodě s ČŠI navrhuje změnu vyhlášky č. 54/2000 Sb. o konkurzech, která má vést ke
zlepšení systému výběru ředitelů s důrazem na maximalizaci odbornosti členů komisí. Má také více zohlednit pedagogické a
manažerské kvality uchazeče. Konkurz nemá být testem znalostí vyhlášek a zákona. Zásadně má rovněž posílit aspekt
pedagogického vedení školy. SMS ČR má k novele několik připomínek. Nesouhlasí se závazností výsledku pro zřizovatele,
upozorňuje na tvrdá data, kdy není žádný signál, že systém je nastaven špatně. Naopak dochází k navyšování počtu
konkurzu a k navýšení počtu uchazečů. Jednostranné navýšení pravomoci ČŠI směřuje podle SMS ČR k popření zřizovatelské
funkce a může vest k problémům s personálním obsazením komisí. Sdružení žádá zachovat počet zástupců zřizovatele a
hlavní problém vidí v alarmujícím zjevně nízkém zájmu o pozici ředitele.

25 Současný stav kůrovcové kalamity je krizový!
ZAR Senát
Výkupní cena kůrovcového dřeva se pohybuje na 50 % cen roku 2017, což je již pod hranicí nákladů potřebných pro těžební
a pěstební činnosti. Zásadní je i problém s odbytem vytěženého dřeva vůbec, ale i nedostatkem těžební a svozové
techniky. Na nových výsadbách způsobuje krom sucha značné škody i přemnožená zvěř, statistky jejího odlovu
neodpovídají skutečnosti. Alternativa částečné samovolné obnovy lesů dle názoru zástupce Mžp není v hospodářských lesích
možná. Tato fakta zaznívala na schůzi Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, která se v Senátu
uskutečnila v úterý 25. 9. Za SMS ČR se jí účastnil Jiří Iral. Tak také uvedl, že MZe a Mžp se bohužel zatím pohybují spíše ve
fázi příprav podpůrných opatření směrovaným k vlastníkům lesů. Krizový plán se plánuje až na rok 2019, což je dle názoru
vlastníků již pozdě. „Shodujeme se s názory prezentovanými na plénu zejména panem senátorem Vystrčilem. Současný stav
kůrovcové kalamity je nutno chápat kvůli dlouhodobému vláhovému deficitu jako krizový. Je proto třeba výrazně urychlit
pomoc zejména menším vlastníkům lesů,“ uvedl Iral.
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26 Kulatý stůl jednal o prioritách v programovacím období 2021-2027
ZAR MMR
Prioritizací témat pro čerpání v programovacím období 2021-2027 se zabývali ve středu 26. 9. účastníci kulatého stolu, na
němž SMS ČR zastupoval místopředseda Radim Sršeň. Na základě nabídky témat v pěti prioritních oblastech ze strany
Evropské unie experti jednotlivých ministerstev ohodnotili jejich potřebnost a připravenost projektů v ČR k realizaci. V rámci
kulatého stolu byla zahájena diskuze s hlavními aktéry, vč. SMS ČR, jejímž výsledkem bude konečné stanovení priorit za
Českou republiku pro období 2021-2027. „Je jasné, že velký důraz bude kladen na inovace, mj. koncept chytrého venkova,
a životní prostředí, zároveň by oproti stávajícímu období měly být podporovány i běžné památky a cestovní ruch,“ uvedl
Radim Sršeň.

26 Sociálně vyloučených lokalit přibývá
ZAR MPSV
Rostoucí počet sociálně vyloučených lokalit je zapříčiněný i nedostatkem služeb sociální prevence a sociálního poradenství v
menších městech a odlehlých regionech. Zaznělo to ve středu 26. 9. na jednání Komise pro sociální začleňování, které se za
SMS ČR účastnila i Simona Úlehlová. Řekla, že přinejmenším některá tato území (části Zlínského kraje a Kraje Vysočina)
vykazují relativně nejmenší podíl osob ohrožených sociálním vyloučením. „Tlak veřejnosti v sociální oblasti je zejména na
dostatečnou kapacitu veřejných služeb, a to převážně v zázemí velkých měst. Hrozbou jak pro příměstské obce i samotná
jádra měst je pak sociální segregace. Důsledkem ní je pak zejména pro města zvýšený podíl sociálně patologických jevů,
které mohou mít vliv na rozvoj a atraktivitu městských čtvrtí,“ shrnula.

26 Matriky nezmizí, reforma se odkládá
ZAR
Tlak, který SMS ČR ve věci financování matrik vyvinulo na ministerstvo vnitra, přinesl své ovoce. Sdružení děkuje všem, kdo
petici podpořili. Pro tuto chvíli se ukončuje. „Soustředíme se nyní na vyjednání takového modelu financování matričních
úřadů, který bude spravedlivý a pro obce přijatelný,“ vzkazuje SMS ČR. https://www.novinky.cz/domaci/484092-obcepremluvily-hamacka-a-oddechly-si-matriky-nezmizi-reforma-se-odklada.html

26 Metodika Smart Cities jde do finále!
ZAR MMR
Zejména finalizace příloh metodiky Smart Cities zajímala účastníky pracovní skupiny, kteří se sešli na svém 11. jednání ve
středu 26. 9. Metodika, která se aktualizuje od konce května 2018, má být zestručněna a doplněna tak, aby byla přínosná
a přístupná pro primátory a starosty měst a obcí. Zachovává myšlenku 16 komponent a principy Smart Cities (SC). Celý
zápis z jednání naleznete zde: http://www.smartcities.mmr.cz

27 SMS ČR ve Středočeském kraji zajímá transformace policejních oddělení na stanice
ZAR
Zejména problematiku transformace policejních oddělení na stanice projednávalo ve čtvrtek 27. 9. předsednictvo SMS ČR
Středočeského kraje. Na programu posledního předvolebního zasedání byly také informace z poslanecké sněmovny, kraje,
RSK a další.

27 Předseda SMS ČR jednal s ministrem spravedlnosti Kněžínkem
ZAR MS
O možnosti insolvence i pro obce a přizvání zástupce samospráv Legislativní rady vlády jednal ve čtvrtek 24. 9. předseda SMS
ČR Stanislav Polčák s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem.
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2338901026224351/?type=3&theater
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AKCE DO VAŠICH DIÁŘŮ
Dva bezplatné e-learningové kurzy pro představitele samospráv a pracovníky obcí
připravilo ekologické sdružení Arnika.
Vesnice roku

Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?
Kurs ukazuje přehled možností, kterými obce mohou ovlivňovat celkovou produkci komunálních odpadů na jejich území.
Jak snižovat produkci směsného komunálního odpadu v obcích
Kurs byl vytvořen s cílem pomoci obcím rozumně se vypořádat s připravovaným zákazem skládkování směsného
komunálního odpadu od roku 2024. Přednostně je zaměřen na možnosti snižování produkce směsného komunálního
odpadu.
Přihlásit se můžete zde: http://moodle.arnika.org/, více informací najdete i zde: http://arnika.org/odpady-male-obceprirucka a více obecná je pak publikace "Odpadové hospodářství obcí". Opět zdarma ke stažení
zde: http://arnika.org/ohobciprirucka-1-11

7-9
LIS

O využívání textilek na konferenci PROPAMÁTKY
Lomnice nad Popelkou

Textilní továrny představují významnou součást našeho průmyslového dědictví. Přestože se jedná primárně o výrobní
stavby, mají dochované textilky často velmi výraznou architektonickou i urbanistickou hodnotu. O jejich obnově a možnosti
nového využití se bude diskutovat v průběhu jedenáctého ročníku mezioborové konference PROPAMÁTKY, která se
uskuteční ve dnech 7. – 9. 11. v Lomnici nad Popelkou. Registrace na konferenci již byla zahájena.
http://konference.propamatky.cz./

Vyhlášení soutěže Úřad roku „Půl na půl“ 2018 – respekt k rovným příležitostem
Ministerstvo vnitra vyhlašuje 12. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěž o nejlepší
úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a
organizacemi, které se zabývají oblastí genderu/rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Cílem soutěže je
hodnocení a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné
správy v České republice. Více informací k soutěži a dotazníky naleznete zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-urad-roku-pul-na-pul-2018-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx

Starostové, přihlaste se na semináře o energetických úsporách!
Semináře na téma Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města se konají v rámci programu EFEKT v průběhu
října a listopadu 2018. Účastníci se seznámí s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech
(budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní
zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor
v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby
vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energetických úspor.
Více informací najdete zde:
http://www.nceu.cz/cs/seminare-nceu-2018.html?utm_campaign=pozvanka-seminar
e-nceu&utm_medium=email&utm_content=button-vice-informaci>
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OPZ
PROGRAM
IROP – Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání II
IROP – Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II
IROP - Infrastruktura vedoucí k
přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k
samostatnému způsobu života
IROP – Rozvoj sociálních služeb II.

IROP – Rozvoj sociálních služeb II. pro
sociálně vyloučené lokality

OPZ – Podpora sociálního podnikání
OPZ - Ověřování nových řešení
využitelných ve veřejné sféře
OPZ - Podpora procesu transformace
pobytových služeb a podpora služeb
komunitního typu vzniklých po
transformaci

KLÍČOVÉ AKTIVITY
vybudování a rozšíření kapacity
MŠ a dětských skupin
vybudování a rozšíření kapacity
MŠ a dětských skupin v sociální
vyloučených lokalitách
infrastruktura pro žáky se
zdravotním postižením nebo pro
školské poradenské zařízení
nákup objektů,vybavení, výstavba
a úpravy: domovy se zvláštním
režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné
bydlení, osobní asistence,
stacionáře, azylové domy
nákup objektů,vybavení, výstavba
a úpravy: domovy se zvláštním
režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné
bydlení, osobní asistence,
stacionáře, azylové domy v
sociálně vyloučených lokalitách
podnikatelské aktivity v oblasti
sociálního podnikání
vývoj nových řešení
přetrvávajících nebo hrozících
sociálních problémů
transformace pobytové služby
sociální péče, implementace
transformačního plánu, podpora
nově registrované služby
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2BZkjbD

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2PlbNaG

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2C2msmK

do 27. 10. 2018

https://bit.ly/2JfN7S3

do 29. 11. 2018

https://bit.ly/2xMDWTG

do 29. 11. 2018

http://bit.ly/2uT9aCl

do 30. 11. 2018

http://bit.ly/2s3LBu8

do 29. 3. 2019

https://bit.ly/2zXroaY

do 31. 1. 2019

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
PRV
PROGRAM
PRV – 8.3.1 Zavádění preventivních
opatření v lesích

PRV – 8.4.1 Obnova lesních porostů po
kalamitách

PRV – 8.5.1 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin

PRV – 8.6.1 Technika a technologie pro
lesní hospodářství

PRV – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

PRV – 16.4.1 Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
PRV – 16.6.1 Horizontální a vertikální
spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie a
v průmyslových procesech

KLÍČOVÉ AKTIVITY
výstavby a rekonstrukce objektů
hrazení bystřin, hrazení a
stabilizace strží, preventivní
protipovodňová opatření, retenční
nádrže
odstraňování kalamitami
poškozených lesních porostů,
příprava ploch po kalamitních
těžbách, umělá obnova sadbou a
síjí, ochrana založených porostů
pořízení a instalace hromadné
mechanické ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin
- dřevěné a drátěné oplocení
stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů
včetně dopravy dříví, ke
zpracování potěžebních zbytků, a
pro přípravu půdy před
zalesněním,dále stroje,
technologie, zařízení a stavby pro
lesní školkařskou činnost, stroje a
zařízení pro údržbu a opravy
lesních cest, mobilní stroje pro
sortimentaci a pořez dříví
lesní hospodářský plán, stroje a
technologie pro obnovu, výchovu a
těžbu lesních porostů
propagace, prodejny, vybavení
tržnice, pojízdné prodejny,
nemovitý majetek, e-shop
podnikatelský plán, studie,
koordinátor projektu
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2xe0IAv

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2p6QDkZ

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2D821XZ

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2NJzEDi

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2MtqvKs

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2MuYMZN

do 30. 10. 2018

https://bit.ly/2xeXn3T

do 30. 10. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
OP Životní prostředí
PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OPŽP – 98. výzva – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech

podpora výstavby nových
veřejných budov v pasivním
energetickém standardu
systémy sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje kvality
ovzduší a počasí
energeticky úsporné renovace
veřejných budov, výměna zdroje
tepla
stabilizování a sanace svahových
nestabilit
analýza odtokových poměrů,
pracování podkladů pro vymezení
území ohroženého zvláštní
povodní
zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů, zařízení na energetické
využití odpadů a související
infrastruktury, zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady
zajišťování péče o NP, CHKO, NPR,
NPP (včetně OP) a lokality
soustavy Natura 2000
péče o vzácné biotopy a vzácné
druhy, regulace invazních druhů,
opatření na zajištění prevence a
zmírnění škod způsobených zvláště
chráněnými druhy
migrační bariéry pro živočichy,
funkčnost krajinných prvků a
struktur, samovolné renaturace
vodních toků a niv, zlepšování
struktury lesů,
revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně – veřejná
zeleň
zprůtočnění nebo zvýšení
retenčního potenciálu koryt
vodních toků, rekonstrukce
vodních děl, hospodaření se
srážkovými vodami
zařízení pro materiálové využití
ostatních odpadů

OPŽP - 100. výzva - Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
OPŽP – 101. výzva – Podpořit
preventivní protipovodňová opatření
OPŽP – 102. výzva – Podpořit
preventivní protipovodňová opatření

OPŽP – 104. výzva – Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití
odpadů

OPŽP – 106. výzva - Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně
významných chráněných území
OPŽP – 107. výzva - Posílit biodiverzitu

OPŽP – 108. Výzva - Posílit přirozené
funkce krajiny

OPŽP – 109. výzva - Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
OPŽP – 113. výzva - Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu

OPŽP – 114. výzva – Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití
odpadů
OPŽP – 115. Výzva – Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech

pořízení či aktualizace studie
systému sídelní zeleně, realizace
funkčně propojených ploch a
prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2oGDZYp

do 31. 10. 2019

https://bit.ly/2qokGG2

do 20. 12. 2018

http://bit.ly/2oRrIT5

do 31. 1. 2019

https://bit.ly/2Qxzdd5

do 20. 12. 2018

https://bit.ly/2y7Hmhq

do 20. 12. 2018

https://bit.ly/2CUglTC

do 28. 2. 2019

https://bit.ly/2umfncj

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2N9HMJh

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2Jgj5sv

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2mb46Xu

do 15. 11. 2018

http://bit.ly/2H6vSgc

do 7. 1. 2019

https://bit.ly/2xe4P05

do 2. 12. 2019

https://bit.ly/2MuLg8G

do 2. 1. 2020

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFŽP, SFDI, MZe, MŠMT
PROGRAM
SFŽP – Podpora pořizování územních
studií krajiny
SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů

SFŽP - Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody
SFŽP – Pilíře EVVO

SFDI – Zvyšování bezpečnosti

SFDI – Cyklistické stezky

MZe – Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II
MŠMT – Podpora materiálně technické
základy sportu

KLÍČOVÉ AKTIVITY
zpracování územních studií krajiny
likvidace nepotřebných
hydrogeologických vrtů,
které představují riziko ohrožení
životního prostředí
zdroje vody, průzkumné vrty
environmentální vzdělávání a
výchova, tvorba metodik,
vzdělávaní lektorů a učitelů,
evaluace, interpretace přírodního
dědictví
chodníky, bezbariérové nástupiště,
autobusové zálivy, přechody,
podchody, lávky,
výstavba nebo oprava cyklistické
stezky, zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty
vodovody, úpravny vod,
ČOV,kanalizační síť, odkanalizování
obce
rekonstrukce, modernizace a
výstavba sportovišť
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

https://bit.ly/2x8YrHg

do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

https://bit.ly/2pdGi7b

do 20. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

https://bit.ly/2Gt7xRn

do 18.12.2020

https://bit.ly/2EhrfDR

do 15. 1. 2019

https://bit.ly/2OnlKUq

do 15. 11. 2018

https://bit.ly/2OmAzGK

do 20. 11. 2018

https://bit.ly/2p07rvY

do 15. 1. 2019

https://bit.ly/2E8eafP

do 15. 10. 2018
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