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100 milionů
na cestovní ruch
Už jen do 29. června lze žádat o podporu marketingových aktivit v cestovním
ruchu. Výzvu v národním programu podpory cestovního ruchu v regionech vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj a vyčlenilo
na ni 100 mil. Kč. Podpora je zaměřena
na zefektivnění řízení destinace, marketingové výzkumy, tvorbu a inovaci produktů,
markentingové partnerství či na distribuci
produktů cestovního ruchu. Žadatelé mohou
získat finanční podporu např. na realizaci
eventů, vznik turistických karet, mobilní
aplikace nebo marketingové šetření. Z dotace lze pokrýt maximálně 50 % z celkových
uznatelných nákladů, získané finance je
třeba vyčerpat do konce letošního roku a realizace projektů musí být ukončena do konce
roku 2019. Více informací o programu, včetně znění celé výzvy naleznete zde. ●

Fórum tajemníků
Zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemnic a tajemníků, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů na úřadech měst a obcí má za cíl tradiční akce s názvem Fórum
tajemníků, která se koná 13.–14. června v Brně. Probírat se na ní budou aktuální témata
spojená s řízením a správou úřadu obce, např. velká novela stavebního zákona, novela
zákona o střetu zájmů, nová pravidla a zásadní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek, GDPR či eIDAS. Na programu je rovněž pracovněprávní problematika a základy
taktiky vyjednávání. Fórum tajemníků je akreditováno u Ministerstva vnitra a účastníci
obdrží osvědčení. Více informací o akci najdete zde. ●

Vybírejte strom roku
Dvanáct lip svobody letos soutěží o titul
strom roku v 17. ročníku ankety pořádané Nadací Partnerství. Mezi finalisty se probojovaly
stromy z celkem jedenácti krajů, které nominovaly obce, základní školy nebo skautské organizace. Těmto finalistům lze přidělovat hlasy ve
zpoplatněném internetovém hlasování, které je
otevřené pro veřejnost až do 25. září. Výtěžek
z hlasování bude použit na odborné ošetření
vítězných stromů. Výsledky budu zveřejněny na
slavnostním vyhlášení 11. října. Více o anketě
i finalistech najdete zde. ●

Matriky jinak
K plánovanému rušení matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra,
nakonec nedojde. Dohodli se na tom předseda Svazu měst a obcí (SMO) František Lukl
a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem za přítomnosti premiéra Andreje Babiše. Dojde však ke změně financování provozu
matrik. Stát už nebude platit za matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon. ●
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Dotace na sociální služby
Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního programu další výzvy zaměřené na
rozvoj sociálních služeb. Jedná
se o výzvy Rozvoj sociálních
služeb II a Rozvoj sociálních
služeb v sociálně vyloučených
lokalitách II. Pro žadatele je
připraveno 500 mil. Kč. Podpora je zaměřena na zlepšení
infrastruktury pro dostupnost
a rozvoj sociálních služeb.
Finance lze využít například na
nákup nemovitostí, rekonstrukci či výstavbu objektů
dále také na pořízení vybavení
a automobilů pro účely poskytování terénní sociální služby.
Podporované aktivity musí vést
k inkluzi sociálně vyloučených
či zdravotně postižených osob nebo osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
O podporu je možné žádat do 29. listopadu. Detailní informace k výzvám naleznete zde
a zde. ●

Jihočeští starostové o odpadech
Redakce online časopisu Průmyslová ekologie připravuje na 22. června diskuzní setkání jihočeských starostů se zástupci Ministerstva životního prostředí, Svazu
měst a obcí, kolektivních systémů a odborníků na nakládání s odpady, elektroodpady
a čistírenské kaly. Hovořit se bude zejména o poplatcích za skládkování, vztazích obcí
s kolektivními systémy a možnostech, jak efektivně nastavit systém odpadového hospodářství, aby na něj obec nedoplácela. Setkání proběhne v Českých Budějovicích a pro
představitele obcí je zdarma. Více informací najdete zde. ●

Elektronizace veřejných zakázek
Na 20. září připravuje společnost QCM již 5. ročník konference Elektronizace
veřejných zakázek. Konference je určena úředníkům státní správy a samosprávy, starostům, místostarostům a tajemníkům. Organizátoři si kladou za cíl vyhodnotit všechny
tři hlavní milníky, které stav a vývoj elektronizace veřejných zakázek v ČR ovlivnily.
Rozebrán bude dopad nařízení GDPR na fungování a provoz elektronických nástrojů,
dále prezentující vyhodnotí reálný stav povinného používání NEN pro ústřední orgány
státní správy, které
vstupuje v platnost
od července, a velký
prostor dostane
povinná elektronická
komunikace, která
čeká veřejnou správu
od října. Konference
slouží jako prostor pro
výměnu zkušeností
mezi zadavateli a uživateli elektronických
nástrojů. Podrobné
informace o programu
a vystupujících řečnících budou postupně
doplňovány zde. ●

Sociální práce
s odsouzenými
Workshop připravovaný v rámci
projektu Podpora rozvoje sociální
práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody se koná
21. června v Benešově. Na programu
je představení probačních domů,
případová konference s odsouzeným, debata o zajištění péče o děti
odsouzených a praktické zkušenosti
sociálního kurátora. Přihlásit k účasti
se můžete zde. ●

Mladí architekti soutěží
Letošním tématem soutěže pro
mladé architekty Young Architect
Award je architektonické dílo, které
iniciuje společenský život a rozvoj
místa. Práce na toto téma mohou studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní
architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří nepřesáhli věk 33
let, zasílat na adresu vyhlašovatele
do 29. června. Vítězný autor či tým
dostane možnost navrhnout součást
mobiliáře pro obec Prachovice. Jeho
návrh pak zrealizuje společnost Cemex a hotová lavička, lampa, socha
nebo jiný objekt se stane doplněním
veřejného prostranství obce. Více
informací o soutěži naleznete zde. ●

Veřejné zakázky v září
Praktické rady zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek přinese
konference připravovaná společností
Otidea na 25. září v Praze. V rámci
programu vystoupí řada odborníků na
tuto problematiku i zástupci veřejné
správy s praktickými zkušenostmi
v oblasti veřejných zakázek. Součástí
akce bude rovněž diskuze a výměna
názorů mezi přednášejícími a posluchači. Více podrobných informací
najdete zde. ●

Jsme víc než
dodavatel,
jsme Váš
partner
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Kraje odmítají stopku pro
lékaře z Ukrajiny

Peníze na brownfieldy
Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 mil. Kč. O podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů mohou obce, města
a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů žádat u agentury CzechInvest do 10. srpna. Podmínkou přiznání dotace je využití
revitalizovaného objektu pro podnikatelské a průmyslové účely. Podíl nákladů, které je
možné uhradit z dotace, bude závislý na velikosti sídla žadatele. Nejvíce (až 95 % nákladů) dostanou obce do 500 obyvatel, nejméně pak kraje, kterým stát uhradí maximálně
60 % uznatelných nákladů.
Žádosti o podporu bude mezirezortní hodnotitelská komise posuzovat podle kritérií, jako
jsou rozloha podpořeného území, míra nezaměstnanosti v dané oblasti, finanční efektivita projektu, výše požadované dotace a také umístění projektu, jeho dopravní dostupnost
a podobně. Zohlední rovněž vliv projektu na zlepšení životních podmínek obyvatel, plánovaný způsob budoucího využití, jeho udržitelnost a další faktory. Podrobné informace
k výzvě naleznete zde. ●

Který starosta je nejlepší?
Až do počátku prázdnin mohou lidé rozhodovat o tom,
kdo podle nich v uplynulých čtyřech letech nejlépe obstál
v čele obce či města. Soutěž Nejlepší starosta / primátor
2014 - 2018 pořádá v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami Svaz měst a obcí ČR. Své nominace mohou
lidé zasílat do 8. července na e-mailovou adresu smocr@
smocr.cz. Účastnit se mohou i obyvatelé nečlenských obcí
a měst. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 7. září. Více
informací a formuláře pro přihlášení najdete zde. ●

Předcházení vzniku odpadů
České ekologické manažerské centrum připravuje na 20. a 21. září již 5. ročník konference s názvem Předcházení vzniku odpadů. Tentokrát se bude konat v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch v Praze. Hlavním tématem budou všudypřítomné
plasty, které představují výzvu pro budoucí ochranu životního prostředí. Dále se jednání
zaměří na prevenci vzniku odpadů z pohledu místních samospráv v kontextu s omezením skládkování v roce 2024. Pozornost bude věnována rovněž stále diskutovanému
potravinovému odpadu. Průběžně doplňované informace o programu najdete zde. ●

Asociace krajů zásadně odmítá
zastavení projektu Ukrajina, který
umožňuje příchod odborných pracovníků ze zahraničí do českých
nemocnic. Hejtmani proto vyzvali
vládu a Ministerstvo zdravotnictví
k neprodlenému jednání o obnově projektu, který pomáhá řešit
dlouhodobě komplikovanou situaci
zejména v nemocnicích v okrajových
oblastech republiky. Krajům jako zřizovatelům podstatné části nemocnic
vadí, že nebyly o záměru ukončení
programu nikterak informovány
a neměly možnost o jeho zachování
jednat.
„V žádném případě nemůžeme
připustit, aby došlo k ohrožení dostupnosti zdravotní péče pro občany.
Kvalifikovaní lékaři z Ukrajiny
u nás pracují na specializovaných
odděleních, která se nedaří obsazovat
českými zdravotníky a v mnoha
případech by tato oddělení bylo
nutné bez zahraničních odborníků
dávno uzavřít. Příchod odborných
pracovníků z Ukrajiny do našich zdravotnických zařízení byl jedním z mála
účinných řešení personální krize
v mnoha regionálních nemocnicích,“
uvedla předsedkyně Asociace krajů
a hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová. ●

Semináře ke klimatickým
změnám
Odborníci ze Státního fondu
životního prostředí budou 20. června
v Ústí nad Labem a 26. června ve Zlíně informovat o dotacích z národního
programu Životní prostředí (NPŽP)
a operačního programu Životní prostředí (OPŽP) určených na boj se suchem a povodněmi. Představena budou
i vhodná řešení pro předcházení suchu
a vzniku povodní, pro zajištění dostatku pitné vody v obcích a pro efektivní
hospodaření s dešťovou vodou. Druhá
část seminářů se zaměří na tematiku
zateplování, výměny oken a dveří nebo
instalace doplňkových zdrojů energie.
Účast je zdarma a je vhodná zejména
pro starosty menších obcí a zpracovatele projektů a projektových žádostí.
Registrovat se lze zde. ●
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Odpadový oskar
Spolek Arnika letos počtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního
odpadu na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány
(kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1 000 obyvatel. V kategorii
obcí do 5 000 obyvatel získala prvenství Štítná nad Vláří-Popov ve Zlínském kraji. Zlato
mezi obcemi nad 5 000 obyvatel vybojovala Kdyně v Plzeňském kraji. Jako nejinspirativnější příklady zvolila odborná komise Jihlavu (kraj Vysočina), Nezvěstice (Plzeňský kraj)
a Mikulčice (Jihomoravský kraj). Podrobné výsledky hodnocení najdete zde. ●

Výsledky celorepublikového kola
Kategorie

Obec

Kraj

Počet Průměrné
obyva- množství
tel
SKO na
obyvatele
za rok

Do 1 000 obyvatel

Lány

Vysočina

52

26,0 kg

1 001–5 000 obyvatel

Štítná nad Vláří-Popov

Zlínský

2 184

36,0 kg

Nad 5 000 obyvatel

Kdyně

Plzeňský

5 278

90,3 kg

Dobrá praxe v samosprávách
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže Dobrá praxe roku 2018
v oblasti samospráv. Přihlášené projekty soutěžily v pěti kategoriích, z nichž v každé
byl vyhlášen vítězný projekt. Vítězné i většina z více než 50 přihlášených projektů slouží
jako inspirativní příklady rozvoje českého a moravského venkova. ●

Vítězné projekty:
Kategorie

Projekt

Péče o životní prostředí

Revitalizace zanedbaného centra obce Veselí

Vybavenost pro veřejné služby

Rekonstrukce souboru budov statku na návsi obce
Úholičky

Sociální klima na venkově

Fond rozvoje bydlení obce Albrechtice nad Vltavou

Kultura a společenský život

Regionální potraviny v obci Pištín

Inovace na venkově

Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ
v obci Hvožďany
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Bezpečně nejen do školy
Místní akční skupina Posázaví
vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP) s názvem Bezpečná cesta
nejen do školy. O dotace se mohou
ucházet obce, dobrovolné svazky obcí
a organizace zřizované nebo zakládané obcemi či jejich dobrovolnými
svazky. Projekty musí být zaměřené
na bezpečnost dopravy, parkovací
systémy a cyklodopravu. Zájemci
mohou své záměry konzultovat na semináři, který se bude konat 18. června
v Benešově. Žádosti o podporu budou
přijímány do 9. července. Podrobné
informace najdete zde. ●

Portál pro klimatické
změny
Nevládní organizace Nesehnutí
spustila svůj nový webový portál
www.moudramesta.cz s příklady
opatření, která pomohou městům
zvládnout důsledky klimatické změny. Příklady dobré praxe
z Česka i zahraničí mají inspirovat
místní politiky, aby ve svých obcích
a městech důsledky klimatických
změn nepodceňovali. Obsah portálu
bude průběžně doplňován o další
zajímavé realizace, jež bude provozovatel sám aktivně vyhledávat
a doplňovat. Otevřený je však i těm,
kteří již nějaké opatření úspěšně
zavedli a rádi by se o své zkušenosti
podělili s ostatními. Více najdete
zde. ●
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