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KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV PARDUBICKÉHO KRAJE
Úvod

Informace z kraje

Informace a služby SMS ČR

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, drazí přátelé samospráv,
dovolte mi, abych Vám úvodem krajského zpravodaje popřála vše nejlepší do
nového roku 2019, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, jak v profesním, tak v osobním
životě.
Ráda bych využila této možnosti a pozvala Vás na 4. ročník konference
SAMOSPRÁVY 2019, která se koná 10. ledna v Brně. Konference s podtitulem
VODA – KŮROVEC – FINANCE má být zejména zdrojem informací, inspirací
a inovací pro starosty a starostky, úředníky a úřednice, a pro všechny ostatní
zájemce o veřejnou správu a samopsrávu. Program bude nabitý. Neváhejte se
přihlásit. Více se dozvíte v závěru tohoto zpravodaje.
Další událostí, která by neměla chybět ve Vašich diářích je krajský seminář, který se v Pardubickém kraji
uskuteční 18. února. Již tradičně se dozvíte aktuální informace z legislativy malých obcí a o činnostech SMS
ČR.

Kristýna Vodrážková, regionální manažerka Sdružení místních samospráv ČR Pardubického
kraje

INFORMACE Z ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE


ŠKOLENÍ PRO STAROSTY V REŽII PARDUBICKÉHO KRAJE BUDOU POKRAČOVAT –
V loňském roce skončila série školení pro starosty, které pořádal Pardubický kraj. S touto podporou
vzdělávání starostů, kterou před dvěma lety iniciovala
radní Hana Štěpánová, chce Pardubický kraj
pokračovat i v roce 2019. „Sama jsem přišla z prostředí
starostů. Vím, že je nezbytné stále aktualizovat své
znalosti z práva a ze záležitostí kolem měst a obcí.
Často jsem se setkávala se svými kolegyněmi a kolegy
a viděla jsem, že někteří, zejména z malých obcí, na
školení nejezdí. Je to především z úsporných důvodů,
protože jsou velmi drahá. Uvědomovala jsem si, že i
oni potřebují informace, tak aby vše probíhalo hladce
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a správně s ohledem na legislativu samosprávy,“ vysvětluje radní Hana Štěpánová. Pardubický kraj
vyčlenil na vzdělávání starostů ve svém rozpočtu půl milionu korun ročně. „Školíme každý rok 3-4
témata, každé na čtyřech místech v kraji, aby si starostové mohli vybrat, který termín a které místo se
jim hodí. Starostové si to chválí, a to je dobrý důvod, aby tato praxe pokračovala. Stejnou částku máme
navrženou v krajském rozpočtu i na rok 2019,“ dodává Hana Štěpánová.



STARTUJE JIŽ 21. ROČNÍK SOUTĚŽE ZLATÝ ERB - V pondělí 19. Listopadu 2018 odstratoval
další ročník populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a regionů
zahájením příjmu přihlášek. Jejich uzávěrka pak bude 18. ledna ve 14 hodin. Krajská kola se budou
hodnotit od 21. ledna, krajské ceremoniály
proběhnou v únoru a březnu 2019, finále
celostátního kola se opět uskuteční na
konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v
pondělí 1. dubna 2019. Do jubilejního loňského
ročníku soutěže se aktivně zapojily obce, města
a regiony z celé ČR, poroty vybíraly ze 430 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb.
Oficiální záštitu poskytly Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen v
detailním srovnání webů měst a obcí či v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku, ale jejich
webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i
užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Více informací na webu Pardubického kraje.
Podrobné info o soutěži zde.

Více informací z úřadu Pardubického kraje naleznete zde.

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.
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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


ÚČETNÍ KONSOLIDACE – VÝPOČET PODÍLU ČLENSKÉ OBCE V SMS ČR - Účetní
konsolidace znamená zjednodušeně řečeno „vyloučení vzájemných finančních vztahů“ mezi finančně
provázanými subjekty (např. obec a její příspěvkové organizace). Přinášíme návod, jak na výpočet podílu
v SMS ČR a jeho zanesení do účetních výkazů. Návod na výpočet podílu na našich webových stránkách.



ZÁSADNÍ PROBLÉMY S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ - Více než
7,5 tis. komunálních politiků odmítá plošné zveřejňování svých citlivých osobních údajů ze svých
prohlášení dle zákona o střetu zájmů. SMS ČR s plošným zveřejňováním těchto osobních údajů
nesouhlasí. Přes původní příslib, že bude vyčkáno na rozhodnutí Ústavního soudu, u nějž byl napaden
zákon o střetu zájmů, Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo přestupkové úřady, aby se všemi těmito
komunálními politiky bylo zahájeno přestupkové řízení. SMS ČR rozhodlo poskytnout pomoc pro
stíhané komunální politiky, konkrétně bezplatné právní zastoupení pro všechny starosty a radní svých
členských obcí, s nimiž bylo zahájeno řízení pro porušení povinností dle zákona o střetu zájmů, a kteří
chtějí bránit svá ústavně zaručená práva, dokud ve věci nerozhodne Ústavní soud ČR. Více informací na
webu SMS ČR.



SOLIDÁRNÍ SÍBRKA NA POMOC OBCI PRAMENY POKRAČUJE Vzhledem k tomu, že po komunálních volbách došlo v některých obcích k
obměně vedení, rozhodli jsme se odsouhlasit prosbu o pokračování podpory
celostátní sbírky až do konce prvního čtvrtletí roku 2019. Občané obce Prameny
natočili video jako poděkování všem, kdo se do sbírky zapojili. Ke zhlédnutí zde.
Bližší informace ke vzniku a vývoji dluhu obce a k solidární sbírce naleznete na
našem webu.
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HRANICE TRESTNOSTI KRÁDEŽÍ NAD 10 TIS. KČ ZATÍŽÍ OBCE - Rada SMS ČR vyslovila
na svém prosincovém jednání zásadní nesouhlas s avizovaným záměrem Ministerstva spravedlnosti ČR
se zvýšením hranice trestnosti krádeže ze současné škody 5 tis. Kč na 10 tis. Kč. Podle představ
ministerstva by tak krádeže do výše škody do 10 tis. Kč měly být posouzeny nově pouze jako přestupek,
přičemž řízení o nich by měla nést na svých bedrech obce a města. Podle SMS ČR tento krok přivítají
pachatelé těchto trestných činů, ovšem sníží vymahatelnost práva pro občany. Více čtěte zde.



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


JARNÍ SEMINÁŘ V PARDUBICKÉM KRAJI SE BLÍŽÍ – Jak je již zvykem, i letos na jaře čeká
zástupce obcí z Pardubického kraje seminář, který se koná pravidelně dvakrát do roka. Termín konání
semináře je PONDĚLÍ 18. ÚNORA OD 13:00 HODIN. Místo konání spolu s programem bude
upřesněno v emailu od krajské manažerky Kristýny Vodrážkové. Těšit se můžete na zajímavá témata,
jako je např. zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.



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.
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NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT
KONFERENCE SAMOSPRÁVY 2019 – 10. LEDNA V BRNĚ
4. ročník konference SAMOSPRÁVY 2019 s podtitulem "VODA-KŮROVEC-FINANCE". Konference
se koná 10. ledna 2019 od 9:30 v areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, v Brně.
Jejím hlavním tématem je aktuální problematika sucha, nakládání s vodou a kalamita způsobená
kůrovcem. Hosty tak jsou převážně odborníci, kteří se touto problematikou zabývají a mají vztah k
samosprávám. Více se dozvíte v přiloženém programu konference.
Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělstí Miroslav Toman, který se konference osobně zúčastní.
Úvodní slovo bude mít také mimojiné hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
Program konference naleznete zde. Na konferenci se můžete již závazně přihlašovat do úterý 8. ledna
2019 (včetně) na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/iI5wUo9PKU1ELLkS2
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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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