www.smscr.cz

facebook.com/smscr.cz

číslo 9/2018

Datum vydání září
číslo
2018
1/2017

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

Chléb a hry a současnost
Za těch pár tisíc, co se formuje lidské společenství se zase
toho moc nezměnilo.Stále s námi zmítají stejné vášně,
sny, přání a představy. Shrnuto do slůvek: Chléb a hry.
Když jsme u nás v Boršově nad Vltavou před osmi lety
přemýšleli jak dále, vycházeli jsme z toho, co máme: málo
chodníků, rozbité silnice, zanedbává zákoutí, hroutící
se knihovnu, pár tradičních akcí udržovaných místními
spolky - Sokol, SDH, baráčníci, fotbalisté. Nejvýznamnější
událostí byly dožínky, fotbalový turnaj a pár plesů.
Na obec, kde žije 2000 obyvatel a za posledních dvacet let
přibylo tisíc nových bydlících, trochu málo.
Nejdříve jsme "zametli a uklidili", pustili se do oprav a výstavby nových komunikací,
revitalizovali parky a zahrady, dali dohromady MŠ a ZŠ, postavili novou knihovnu.
Dali jsme dohromady to, co pomyslně mohli i Římané nazývat CHLÉB.
A pak jsme se rozhodli za pomoci občanů a různých volných sdružení podporovat to,
co svým významem přerůstá hranice našeho správního katastru. V obecním
kalendáři tak přibylo pravidelné setkávání u pomníčku sestřeleného US pilota
za pomoci přátel z Jeep klubu, Boršovské kochání (jízda veteránů) organizované
milovníky starých vehiklů. Sdružení amatérských divadelníků již sedm let organizuje
Zahorčické divadelní léto, které navštěvuje přes tisíc diváků. Boršovský běžecký klub
už osm let pořádá těžký krosový běh, při němž hodně přes sto atletů před cílem brodí
Vltavu. Baráčníci přes dvacet let slaví vyhlášené boršovské dožínky s více jak deseti
selským povozy a obec s volným sdružením Boršováci letos po osmé připravila
Boršovské slavnosti těstovin - odpoledne u řeky nabušené zábavným programem
pro tisícovku příchozích. A také již čtvrtým rokem každý měsíc organizujeme lokální
trh, který vždy navštíví minimálně pětistovka kupujících a trochu to připomíná
Provence. Pro penzisty už třetím rokem budeme v naší knihovně pořádat Univerzitu
3.věku, kterou navštěvují i "studenti" z krajského města. V příštím roce již po páté
udělíme Cenu obce pro aktivní občany. Vedle autorské mísy dáváme i finanční
odměnu (1261 × 10 = 12610 Kč, číslo před násobením se váže k první písemné
zmínce o obci).
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Myslím, že se nám podařilo postavit dostatečně pevný most mezi starým
a "naplaveným" Boršovem, což nás nutí neustále něco vymýšlet a zdokonalovat.
Před pár měsíci jsme opravili kapličku, která letos slaví 300 let a za pár týdnů
odhalíme originální a trochu provokující lavičku ke 100.výročí ČSR.
Děláme vše proto, aby naši spoluobčané milovali svůj domov, měli rádi místo,
kde žijí, protože pak je jejich život šťastnější, přičemž máme na paměti: Když
si koupíš opici, musíš mít na banány. Jinými slovy "Chléb a hry" něco stojí,
ale o to se vedení obce musí postarat stejně jako římští císaři.
Jan Zeman
starosta obce Boršov nad Vltavou
vítěz soutěže Cena naděje pro živý venkov

Krajské Ceny naděje
pro živý venkov za
rok 2018 uděleny
18. 8. 2018 – Sdružení místních
samospráv ČR již zveřejnilo
všechny krajské vítěze letošního
ročníku soutěže Cena naděje pro
živý venkov. Z krajských vítězů,
kteří jsou oceněni v průběhu léta
udělením
diplomu,
vybere
hodnotitelská komise celkového
vítěze.
Sdružení místních samospráv
ČR již zveřejnilo všechny krajské
vítěze letošního ročníku soutěže
Cena naděje pro živý venkov.
Jsou jimi obce Boršov nad
Vltavou
(Jihočeský
kraj),
Jiříkovice (Jihomoravský kraj),
Dalovice
(Karlovarský
kraj),
Šaplava (Královéhradecký kraj),
Heřmanice (Liberecký kraj), Dívčí
Hrad (Moravskoslezský kraj), Dobrochov (Olomoucký kraj), Břehy (Pardubický kraj),
Staré Sedliště (Plzeňský kraj), Ledčice (Středočeský kraj), Lukavec (Ústecký kraj),
Věžnice (Kraj Vysočina) a Machová (Zlínský kraj). Z krajských vítězů, kteří jsou
oceněni v průběhu léta udělením diplomu, vybere hodnotitelská komise celkového
vítěze.
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Sdružení místních samospráv ČR podává trestní
oznámení za zneužití zákona o svobodném přístupu
k informacím
21. 8. 2018 – Sdružení místních samospráv ČR podává trestní oznámení za zneužití
zákona o svobodném přístupu k informacím na pana R. M. Dotyčný podle názoru
SMS ČR zneužívá zákona o svobodném přístupu k informacím k tomu, aby
samosprávy systematicky zahlcoval banálními dotazy a obohacoval se díky
finančním kompenzacím, které od nich následně požaduje, pokud při povinném
zveřejnění odpovědi na jeho dotaz formálně pochybí. Tímto způsobem vydělává
měsíčně desítky tisíc.

AKTUALITY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Hejtmanka Stráská: Chceme podpořit zájem o
regionální potraviny už u dětí. Proto připravujeme
soutěž pro školní jídelny s pracovním názvem
Jihočeská kuchtička
S podporou regionálních potravin bychom měli začít už u dětí. Řekla to hejtmanka
Ivana Stráská během slavnostního zahájení letošní Země živitelky, jejíž 45. ročník
odstartoval ve čtvrtek 23. srpna na českobudějovickém výstavišti.
Kraj chce podle Stráské vzbudit zájem o regionální potraviny už u našich nejmenších.
Proto připravuje ve spolupráci s místními akčními skupinami soutěž pro školní jídelny
s pracovním názvem Jihočeská kuchtička. Zvítězí v ní školní jídelna, která při
přípravě jídla využívá v co největší míře jihočeské potraviny. „Jídelna s největším
podílem našich regionálních potravin získá 100 tisíc, druhá v pořadí 60 a třetí 40 tisíc
korun,“ vysvětlila hejtmanka.
Stráská zároveň zastává názor, že bychom se všichni měli také učit jihočeských
produktů vážit. „Děti by měy vědět, že kuře neroste samo od sebe v supermarketu a
za obyčejným krajícem chleba se skrývá spousta práce,“ zdůraznila hejtmanka a
poděkovala všem zemědělcům za jejich každodenní práce.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Aktualizace výzvy č. 5 IROP Vysoce specializovaná péče v
oblastech onkogynekologie a perinatologie - navýšení
alokace
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Platnost od - do: 9.8.2018 - 31.10.2018
Kategorie: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020
Řídicí orgán IROP oznamuje, že navýšil alokaci u výzvy č. 5 IROP Vysoce
specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie?, specifický cíl 2.3
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
byla ke dni 2. srpna 2018 navýšena o 43 016 666 Kč z EFRR. Cílem navýšení
je finančně pokrýt všechny projekty ve výzvě, které úspěšně prošly procesem
hodnocení a kontrol.
AKTUÁLNÍ VÝZVY JIHOČESKÉHO KRAJE

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu
dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
v rozsahu základních činností na území kraje. Termín ukončení příjmu žádostí:
31.10.2018 do 00:00 hodin

Podpora technického vzdělávání
Dotační program přispívá k medializaci a propagaci technického vzdělávání směrem
k veřejnosti. Opatření č. 1: Podpora soutěžních přehlídek technického vzdělávání,
technické publikace pro absolventy ZŠ a další aktivity směřující k popularizaci
technických oborů. Opaření č. 2: Podpora spolupráce škol a firem v technicky
zaměřených oborech, motivace pracovníků firem participujících na zlepšení
praktického vyučování, zajištění stáží učitelů praktického vyučování ve firmách.
Opatření č. 3: Podpora zájmů žáků o technické vzdělávání formou realizace
zájmových kroužků středních škol. Termín ukončení příjmu žádostí: 12.10.2018
do 12:00 hodin
INFORMACE A SLUŽBY SMS ČR

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla
účinnosti
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1. 8. 2018 – Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové
kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině
byly body jednání ministra zemědělství se zástupci SMS ČR.
SMS ČR považuje za velmi důležité urychleně připravit protierozní vyhlášku
a zachovat její přísnost. Jejím smyslem je jednak zastavit vysychání krajiny a jednak
ochrana obcí před důsledky eroze zemědělské půdy. „Plně chápu požadavky
místních samospráv na přísnou legislativní úpravu, jednám o tom s ministrem
životního prostředí Richardem Brabcem. Chci, aby protierozní vyhláška bez
zbytečných průtahů nabyla účinnosti a byla kompromisem mezi zemědělci a místní
samosprávou, který povede k rozvoji života i hospodářské činnosti venkovských
oblastí,“ řekl ministr Miroslav Toman. Více se dočtete zde.

Zástupci SMS ČR jednali s ministryní práce a sociálních
věcí
7. 8. 2018 – Zástupci SMS ČR se dnes sešli s ministryní práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou, aby s ní jednali o nejpalčivějších problémech obcí, které spadají
do gesce jejího rezortu.
Jde především o zneužívání sociálních dávek určených na bydlení, obecně
problematiku sociálního bydlení a s tím související fenomén vyloučených lokalit. Více
se dočtete zde.

Financování mateřských a základních škol zřizovaných
obcemi
8. 8. 2018 – Pro rok 2018 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“
bude ve výši cca 13,74 tis. Kč na žáka. Tento objem je předběžný, skutečný objem
„prostředků plynoucích za žákem“ závisí na skutečném inkasu daní v roce 2018.
Financování mateřských a základních škol (dále jen „MŠ“ a „ZŠ“) zřizovaných
obcemi v rámci rozpočtového určení daní (dále jen „RUD“) upravuje zákon č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů. Více se dočtete zde.

5

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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