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KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV PARDUBICKÉHO KRAJE
Úvod

Informace z kraje

Informace a služby SMS ČR

Vážení kolegové, starostové a místostarostové,
právě nahlížíte do posledního letošního čísla krajského zpravodaje Sdružení
místních samospráv České republiky. Mnozí z Vás tento zpravodaj již dobře znáte,
někteří se však v pozici starosty nebo místostarosty se zpravodajem i s činností SMS
ČR teprve seznamujete. Chtěla bych pogratulovat Vám všem, kteří jste v podzimních
komunálních volbách obhájili, popřípadě nově obsadili post starosty či
místostarosty, a popřát Vám do Vaší náročné práce mnoho úspěchů.
Rok 2018, ve kterém jsme oslavili 100 let od vzniku samostatné československé
republiky, byl zároveň rokem bohatým na události naší politické scény. Proběhla
volba prezidenta republiky, vloni ustavená vláda dostala důvěru Poslanecké sněmovny, spolu s komunálními
se konaly i volby do části Senátu. Ne vždy se ztotožňujeme s výsledky voleb a s činy našich vrcholný ch
politiků a představitelů naší země. Často vidíme, že cílem některých je vlastní prospěch, a mnozí další ve
vysoké politice zapomněli, proč a kým byli zvoleni do svých funkcí. Problémy a potřeby občanů, které na
komunální úrovni měst a obcí denodenně řešíme, jsou jim bohužel příliš vzdálené.
Jsou před námi Vánoční svátky a zanedlouho vstoupíme do nového roku. Chtěla bych nám všem do
nadcházejícího období popřát, aby politici ze všech pater naší politické scény měli stále na paměti, že
základními kameny dobrého státu jsou zdravé obce a města se sebevědomými samosprávami. Obce a města,
které budou mít pravomoc, finanční prostředky a možnosti dobře
spravovat svůj majetek, budou schopny vytvářet i lepší podmínky pro
život svých obyvatel, občanů naší země.
Přeji Vám všem poklidné vánoční svátky a do roku 2019 mnoho zdraví a
spokojenosti.

Zuzana Tvrzníková, starostka obce Zámrsk, místopředsedkyně
krajského předsednictva SMS Pardubického kraje, členka rady
SMS ČR

1

INFORMACE Z ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE


MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY DOSTANOU OD KRAJE
NA PROJEKTY V ÚZEMÍ PŘES SEDM MILIONŮ
KORUN – U příležitosti konání valné hromady Krajské
sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje, která se
začátkem listopadu uskutečnila v Chrudimi, přislíbil
hejtman Martin Netolický v rámci krajského příspěvku pro
rok 2019 částku mírně přesahující sedm milionů korun,
což představuje téměř dvoumilionový nárůst. Nově budou
prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy
každé z MASek. Jednání se účastnila také krajská radní Hana Štěpánová. „V roce 2018 byla pro MASky
připravena částka 5,2 milionů korun. Celková výše 128 projektů dosahovala částku o jeden milion korun
vyšší. Většinou se žádosti týkají investic do sportovních zařízení, hasičských zbrojnic či komunitního
života na obcích. Jako dlouholetá starosta obce vím, jak moc jsou tyto prostředky důležité, jelikož malé
obce nemají možnost čerpat například v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekla
krajská radní Hana Štěpánová. Podrobnější info zde.



KRAJSKÝ ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK JE V PŘEBYTKU 181 MILIONŮ KORUN. POSÍLÍ
INVESTICE I DO DOPRAVY - „Stejně jako v předchozích letech se snažíme nastavit krajský rozpočet
konzervativním způsobem a příliš neriskovat tím, že bychom schválili záporné saldo, a poté v průběhu
roku horko těžko hledali prostředky na některé investiční akce. Proto také je náš návrh přebytkový,
růstový a znovu zaměřený na investice. Celkově se dostáváme do přebytku 181 milionů korun, které v
průběhu roku společně s předpokládaným zvýšeným inkasem daní zapojíme znovu do investic ve všech
oblastech. Již dnes mohu říci, že vývoj inkasa daní v letošním roce je pro naši investiční činnost velmi
příznivý a věřím, že tomu tak bude i ve zbývajících dvou měsících,“ uvedl hejtman Martin Netolický s
tím, že rozpočet je radou schválen s příjmy v hodnotě 4,529 miliardy korun a výdaji 4,348 miliardy
korun. Kraj bude i v příštím roce pokračovat v postupných rekonstrukcích a modernizacích silnic II. a
III. tříd, a to jak ze svého vlastního rozpočtu či s přispěním evropských fondů. Kromě investic kraj nadále
pokračuje v podpoře svých jednotlivých dotačních programů od Programu obnovy venkova přes
podporu sportovních klubů či problémových mikroregionů. Více naleznete zde.



NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ S OBČANY
SVOLAL
HEJTMAN
JEDNÁNÍ
O
PŘIVADĚČI K D35 Z DAŠIC - Začátkem
příštího měsíce bude zahájena stavba úseku D35
Časy – Ostrov. S tím souvisí i stavba přivaděče z
Dašic, který je zároveň obchvatem Zminného.
Přípravu této akce má na starosti Správa údržby
silnic Pardubice. Hejtman Martin Netolický spolu s radním pro dopravu Michalem Kortyšem diskutoval
se zástupci obce a SÚS o trasování této potřebné komunikace. Více čtěte zde.
Více informací z úřadu Pardubického kraje naleznete zde.
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KRAJSKÉ DOTAČNÍ PROGRAMY


PROGRAM OBNOVY VENKOVA - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTNÍ NA ROK 2019
K DOTAČNÍMU TITULU Č. 9 (dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen) - Dotační
titul je určen obcím s nejvýše 500 obyvateli či obec do 4000 obyvatel pro svou prodejnu ve své místní
části s nejvýše 500 obyvateli nebo zásobuje pojízdnou prodejnou svoji místní část s nejvýše 500
obyvateli. Žádost může podat také svazek obcí, který zásobuje své členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
Příjem žádostí od 1. 1. 2019 do 20. 2. 2019 Více informací zde.



PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 (program 1 – podpora kulturních aktivit, Program 2 - Podpora preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji, Program 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém
kraji). Žádosti lze podávat v termínu od 02. 01. 2019 do 31. 01. 2019. Více informací zde.



PODPORA
VÝSTAVBY
A
ROZVOJE
DĚTSKÝCH
DOPRAVNÍCH
HŘIŠŤ
V PARDUBICKÉM KRAJI - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 - Lhůta pro
příjem žádostí je od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Více naleznete zde.



PODPORA ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ - VÝZVA
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 - Žadatelem mohou být pouze obce Pardubického
kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně k 1. 1. 2018. Lhůta podávání žádostí je od 2. 1. 2019 do 31. 1.
2019 do 12.00 hodin. Více informací zde.



PODPORA
REALIZACE
ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ
V
PROBLÉMOVÝCH
MIKROREGIONECH - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 - Lhůta podávání
žádostí je od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin. Více informací zde.



PODPORA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK
2019 - Žadatelem mohou být pouze obce Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně k 1. 1.
2018. Lhůta podávání žádostí je od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 12.00 hodin. Více informací zde.




Probíhající dotační programy sledujte zde.
Aktuální výzvy a informace k dotačním titulům sledujte na úřední desce kraje.

ČINNOST, INFORMACE A SLUŽBY SMS ČR


PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ NEBO ZÁSAHY DO PRÁVA NA SAMOSPRÁVU? - Rada vlády
pro koordinaci boje s korupcí projednala na svém devatenáctém jednání dne
8. října 2018 Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Tato
koncepce stanoví základní vymezení vládní protikorupční politiky, na které
bude navazovat přijetí konkrétních protikorupčních opatření. Koncepce se
zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: Výkonná a nezávislá exekutiva,
Transparentnost a otevřený přístup k informacím, Hospodárné nakládání s
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majetkem státu a Rozvoj občanské společnosti. Ačkoliv SMS ČR v obecné rovině protikorupční kroky
vítá, zároveň musí vyjádřit obavu o možné zasahování do ústavně garantovaného práva na samosprávu
a též o zvyšování administrativní zátěže územně samosprávných celků. SMS ČR má za to, že na toto
téma je třeba zahájit odbornou diskuzi o novém nastavení kontrolních pravomocí NKÚ ve vztahu k
územně samosprávným celkům, neboť prozatím toto téma nebylo s územně samosprávnými celky nijak
řešeno. Přečtěte si více zde.



POSLEDNÍ ŠANCE ZAPOJIT SE DO SOLIDÁRNÍ SÍBRKY NA POMOC OBCI PRAMENY –
Konání veřejné sbírky s cílem řešit těžkosti vzniklé nezdarem investičního projektu obce Prameny bude
trvat do letošních Vánoc. Bližší informace ke vzniku a vývoji dluhu obce a k solidární sbírce naleznete
na webu SMS ČR.



ROZŠIŘUJEME NABÍDKU BENEFITŮ PRO NAŠE
ČLENY, KDE JI NALEZNETE? - Členské benefity
poskytujeme všem zástupcům obcí i organizací, kteří mají
řádně uhrazen roční členský příspěvek. Jedná se o nejrůznější
slevy, možnost společné aukce energií, nocleh v centru Prahy
zdarma atd. Snahou SMS ČR je služby dále rozšiřovat. Seznam
členských benefitů a bližší informace naleznete po přihlášení
na webových stránkách zde.

UDÁLOSTI PRO VÁS


PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018–2021.“
SMS ČR připravilo ucelený komplex vzdělávání pro zástupce a zaměstnance obcí I. typu. Projekt
je zaměřen na nově zvolené zastupitele, ale jeho cílem i prohloubení znalostí (staro)nových
zastupitelů a zaměstnanců obcí.
Vzdělávání se skládá ze tří částí. První
část osahuje semináře zahrnující 14
oblastí (např. správní řád, životní
prostředí, školství, veřejné finance,
doprava apod.), druhá část zahrnuje tzv.
„Univerzitu starosty“, která se koná
každý rok ve dvou až tří dnech v podobě
tematických stáží. Poslední část
projektu pak obsahuje elektronické
nástroje vědomostí (např. elektronický zpravodaj dobré praxe, webináře, metodicko-právní poradnu
apod.). Nezávazné přihlášení můžete provést zde.



KONFERENCE SAMOSPRÁVY 2019, TENTOKRÁT S PODTITULEM „SUCHO-KŮROVECFINANCE“, SE USKUTEČNÍ 10. LEDNA V BRNĚ - Záštitu nad konferencí převzal ministr
zemědělství Miroslav Toman, který se konference také osobní zúčastní. Mezi dalšími pozvanými hosty
jsou zástupci Lesů ČR, Povodí Moravy, Jihomoravského kraje a zástupci členských obcí. Konference se
uskuteční v budově Ekonomicko-správní fakulty MU. Bližší informace budou distribuovány
prostřednictvím e-mailu v nejbližších dnech.
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NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT
AGIS – CHTRÝ PORTÁL, KTERÝ PRACUJE ZA VÁS! - Analytický geoinformační systém (AGIS
SMS ČR) je interaktivní řešení, které v plné interoperabilitě propojuje data hned z několika registrů a
databází (RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spojení s výsledky unikátního terénního šetření veřejné infrastruktury
a obslužnosti venkova, které
provádí SMS ČR s podporou
MMR a institucí (ČUZK, NPÚ
a dalších). Jednou z mnoha
předností
systému
je
jednoduché vkládání dat,
spojené
s
efektivním
vyhodnocováním
a
prostorovém zobrazováním ve
vlastním přehledném mapovém portálu. Prohlédněte si krátké video z prostředí AGISu – zjistíte, co Vám
portál nabízí. Více informací naleznete zde. V případě zájmu o přístup do systému nás prosím kontaktujte
na emailové adrese: podpora@smsdata.cz .
 V rámci sociálního modulu mohou oprávnění uživatelé získat unikátní přehled o poskytování
příspěvků v hmotné nouzi.
 Dotační modul nabízí přehled národních dotačních titulů cílených na rozvoj potenciál konkrétní obce
a s přímým propojením na dotační kancelář SMS ČR, která je připravena pomoci s realizací projektu.
 Prvky dopravní infrastruktury, které tvoří specifickou část terénního šetření – všechny objekty jsou
doplněny o aktuální fotografie.
 Záložka „Infrastruktura obce“ - data z terénního mapování kombinována s daty ze státních registrů.
Základní objekty infrastruktury obce – obecní úřad, pošta, obchod, kulturní objekty, sportoviště nebo
také vybrané prvky technické infrastruktury (ČOV, trafostanice, vodojem). Dále kategorie školství,
zdravotnictví a sociálních služeb, které tvoří již specifické služby nabízené pro občany. Vybrané
objekty v této mapové vrstvě jsou doplněny o fotografie dokumentující jejich současný stav.
 A mnoho dalšího…
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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 Vzorové dokumenty pro administraci veřejných zakázek
o Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy



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



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



Kontakty na krajskou organizaci SMS ČR Pardubického kraje:
o Jozef Petrenec, předseda, starosta@dritec.cz, tel. 606 660 233
o Zuzana Tvrzníková, místopředsedkyně, ouzamrsk@email.cz, tel. 724 191 881
o Tomáš Dubský, člen, obec.vysocina@tiscali.cz, tel. 602 149 095
o Pavel Eliáš, člen, starosta@ceskehermanice.cz, tel. 724 186 294
o Ing. Petr Mareš, Ph.D., člen, urad@cervenavoda.cz, tel. 465 626 212
o Mgr. Petr Schmied, člen, starosta@krouna.cz, tel. 605 294 759
o Martin Staněk, člen, martin.stanek@sezemice.cz, tel. 606 660 237
o Bc. Kristýna Vodrážková, regionální manažerka, vodrazkova@smscr.cz, tel.
608 980 091
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE
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