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Vážené kolegyně a kolegové,
Prázdniny a léto se nám přehouply do své druhé poloviny
a ani se nenadějeme a skončí nám letní, trochu pomalejší
tempo života, a podzim nás opět zrychlí.
Když jsem přemýšlela čemu se v srpnovém zpravodaji
věnovat, napadlo mne asi nejen u nás aktuální téma rychlého
připojení internetu. Stát nám již několik let slibuje
vysokorychlostní internet do každé vesnice. Stále však
zůstává pouze u slibů, vždyť slibem neurazíš. Dotace, pokud
nějaké jsou, vychází vstříc spíše větším městům, ať už minimální částkou o kterou lze
žádat, tak nesmyslnou byrokratičností zmíněné dotace. Takto nastavený systém vede
k tomu, že peníze alokované na vysokorychlostní připojení se nepodaří vyčerpat, a již
se začínají přesouvat do jiných dotačních titulů.
Na malých obcích však není podle mne třeba nějakých složitých technických řešení.
V naší obci provozujeme již několik let internetovou síť formou wifi připojení.
Požadavky na rychlost a objem přenášených dat se však stále zvyšují vždyť internet je
nepostradatelnou součástí běžného života. Lidé hledají informace, nakupují online
a komunikují s přáteli nebo klienty, mnozí také z domova pracují. Hledáme tedy řešení,
které by naší síť zrychlilo a posílilo objem přenášených dat. Přihlásili jsme se tedy
k evropské dotaci WIFI4EU. Jako mnozí z Vás jsme v den D seděli u svých počítačů a ve
13 hod. odklikli tlačítko s nadějí, že budeme mezi prvními. Vyklubala se z tohoto
projektu docela velká blamáž, když bylo první kolo zrušeno pro technické problémy
serveru, jehož vývoj stál cca 800tisíc EUR. Je zajímavé, že instituce, která rozděluje peníze
na budování internetových sítí, sama technickou stránku věci zajistit nedokáže. Další naší
nadějí bylo zjištění, že do obce jsou dovedeny chráničky na optické kabely, říkali jsme si,
máme vystaráno, připojíme se na optiku. A ejhle Cetin, který má v naší oblasti monopol,
poskytne připojení přes optiku pouze providerům, a ti zase nám za pěkně tučnou měsíční
sumu. Stále slyšíme, venkov se nám vylidňuje, mladí utíkají do měst, musíme s tím něco
dělat. Oni by ti mladí na venkově zůstali, kdyby mohli v klidu z domova pracovat. Ale zdá se,
že selský rozum se nám do vyšších míst stále nedaří dostat. Jsem založením optimista, tak
doufám…..
Na závěr přeji všem starostům, kteří chtějí pokračovat v rozdělané práci na svých obcích
v dalším volebním období, pevné nervy v boji s úředním šimlem a většinu občanů
spokojených s jejich prací.

Hana Váňová
Starostka obce Nišovice
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V Sudoměřicích u Bechyně 12. července 2018

Zápis ze společného jednání předsednictev SMS, SPOV
a představitelů SMO a KS MAS Jihočeského kraje.
Představitelé výše zmíněných organizací se dne 12. 7. 2018 na svém společném jednání
dohodli na následném společném usnesení ve vztahu k dalšímu jednotnému postupu
profesních organizací zastupujících venkovský prostor na území Jihočeského kraje :
Zástupci SMS Jčk, SPOV Jčk, SMO Jčk a KS MAS Jčk navrhují společně předložit na
9. zasedání RSK pro území Jihočeského kraje dne 28. srpna 2018 od 9,00h do programu
jejího jednání zařazení bodu :

„Ustavení pracovní skupiny pro venkov při RSK JčK“
Cílem této pracovní skupiny by mělo být zejména přenášení podnětů a témat zabývajících
se venkovským prostorem na jednání Národní stále konference a vedení Jihočeského kraje.
Uvažovaná témata PS venkov: dostupnost služeb na venkově v oblasti zdravotnictví,
dofinancování sociálních služeb, venkovské školství, odpadové hospodářství, organizace
veřejně prospěšných prací, financování matričních úřadů, plánování a financování rozvoje
venkova 2020+ a další.
Členy PS pro venkov JčK byli navrženi a s účastí souhlasí :
ing. Marie Kabátová – SMS, SMO, městys Lhenice
ing. Marta Krejčíčková – KS MAS, MAS Rozkvět
Bc. Tomáš Novák – KS MAS, MAS Třeboňsko
Pavel Hroch – Jihočeský kraj, obec Kovářov
Jiří Iral – SMS, obec Chelčice
Mgr. Filip Mencl – SMS, SPOV, obec Novosedly nad Nežárkou
Jaroslav Havel – SPOV, obec Pištín
Pavel Kašpárek – SMO, obec Úsilné
ing. Václav Valhoda – město Volyně
Ustavující jednání PS pro venkov při RSK Jčk bylo stanoveno na termín 9. srpna 2018
od 10,00 h v Českých Budějovicích. Místo bude upřesněno.
Za přípravný výbor zapsal Jiří Iral
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Jihočeský kraj převzal od Ministerstva obrany poslední a
zároveň největší část původního vojenského letiště v areálu
Plané u Českých
V úterý 31. července 2018 v 10.00 hodin se v areálu bývalých kasáren v Plané u Českých
Budějovic uskutečnilo oficiální předání objektů poslední a současně největší části kasáren
původního vojenského letiště Jihočeskému kraji. Ministerstvo obrany zastoupil ředitel odboru
nakládání s nepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk a nového vlastníka, Jihočeský kraj, pak
radní pro oblast veřejných zakázek Antonín Krák. Více se dočtete zde.

Deinstitucionalizace sociální péče aktuálně
10. 7. 2018 – „Život jako každý jiný" je názvem projektu MPSV zaměřeného na podporu
transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb a na vznik sociální služby komunitního
charakteru. Více se dočtete zde.

SMS ČR vítá napadení zákona o střetu zájmů senátory
18. 7. 2018 – Sdružení místních samospráv ČR vítá, že se početná skupina senátorů rozhodla
napadnout nedávno novelizovaný zákon o střetu zájmů u Ústavního soudu z důvodu,
že u komunálních politiků tento zákon nedostatečně chrání jejich soukromí.
Podání návrhu k Ústavnímu soudu iniciovalo právě SMS ČR. 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. „Naše organizace nemohla
souhlasit s takovouto podobou zákona o střetu zájmů, jež dojednal Svaz měst a obcí ČR
s poslanci. Problémem je, že především uvolnění starostové budou nadále muset strpět
zveřejnění svých oznámení o příjmech nebo vlastnictví cenných papírů, neuvolnění
funkcionáři například vlastnictví cenných papírů. Napadení těchto nových pravidel u soudu
proto vítáme,“ uvedl k avizované stížnosti senátorů Tomáš Chmela, pověřený ředitel SMS
ČR. Více se dočtete zde.

Navržená změna financování může vést k zániku matrik
18. 7. 2018 – SMS ČR nesouhlasí se záměrem ministerstva vnitra změnit způsob financování
matričních úřadů na tzv. výkonnostní model, který má být od 1. ledna 2019 založen na počtu
provedených prvozápisů.
Příspěvek na výkon matriční agendy je dosud obcím přidělován dle počtu obyvatel ve
správním obvodu obce s matričním úřadem. Podle návrhu ministerstva vnitra má dojít
od 1. ledna 2019 prostřednictvím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 ke změně
způsobu financování činnosti matričních úřadů obcí v rámci výkonu přenesené působnosti
na tzv. výkonnostní model, podle kterého mají být příspěvky obcím přidělovány výhradně
podle počtu provedených prvozápisů. Více se dočtete zde.
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AKTUALITY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

9. zasedání RSK JK
9. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje se bude konat dne 28.
srpna 2018 od 9 hodin v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského
kraje,
I.
výzva
pro
rok
2018
Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském
kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje
požadavkům současně platných právních předpisů . Termín ukončení 14.09.2018 do 14:00
hodin.

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