elektronický zpravodaj

Weby měst a obcí soutěží
Od začátku listopadu mohou obce a města přihlašovat
své webové stránky a elektronické služby do 20. ročníku
soutěže Zlatý erb. Příjem přihlášek potrvá až do 19. ledna, krajská kola se budou hodnotit od 22. ledna. Výsledky
celostátního finále budou tradičně vyhlášeny v rámci
konference ISSS v Hradci Králové 9. dubna 2018.
Soutěžící mají letos nově k dispozici oficiální metodiku
Ministerstva vnitra pro územní samosprávy, která popisuje povinné a dobrovolné zveřejňování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta jim může
výrazně pomoci k bezchybnému zvládnutí jednoho z důležitých kritérií soutěže. Novou hodnocenou kategorií se v tomto ročníku staly webové
turistické prezentace. Vše potřebné k přihlášení do soutěže najdete zde. ●
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V prosincovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které pro vás právě
připravujeme, najdete:
Rozhovor se starostou
Žďáru nad Sázavou Zdeňkem
Navrátilem
Reportáž o jednom dni
starostky a ředitelky domova
seniorů Jany Pivoňkové
Zprávu o finančních nástrojích, které nahradí dosavadní
evropské dotace po roce 2020
Úvahu o tom, kdy a kde se
vyplatí instalovat chytré kontejnery na odpad
Informaci, co obce a města
čeká v souvislosti s povinným
elektronickým zadáváním veřejných zakázek
Shrnutí povinností zastupitelů, které vyplývají z novely
zákona o střetu zájmů

Na veřejné osvětlení chytře
Seminář o chytrém veřejném osvětlení připravuje společnost Porsenna na 7. prosince v Praze. Účastníci budou informováni o dotačním programu EFEKT na rok
2018 a seznámí se s koncepčním přístupem k veřejnému osvětlení. Součástí programu
budou i přednášky o vyhodnocování spotřeby energie ve veřejném osvětlení, o legislativě, technických řešeních chytrého veřejného osvětlení a o světelném znečištění.
Hovořit se bude také o financování veřejného osvětlení a o přípravě veřejných zakázek
a představí se několik příkladů dobré praxe chytrého veřejného osvětlení. Účast na
semináři je zdarma, přihlašovací formulář najdete zde. ●

Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR:

Jak pomoci malým obcím?
Velký sál paláce Žofín, 5. prosince 2017 od 13:00 hod.
Na 217. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Karla Šlechtová,
ministryně pro místní rozvoj, František Lukl, předseda Svazu měst a obcí,
Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních
podniků a živnostníků a další hosté.
Na Žofínském fóru bychom se chtěli mj. zaměřit i na problematiku malých obcí
a pokračovat v diskusi na téma podpory venkova, důvodů vylidňování obcí, souvisejících
podmínek pro podnikání, pro práci samospráv, financování atd.
Pozvánka (včetně poplatku) platí pro 2 osoby!

Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne.

Workshop ke GDPR
Odpovědi na otázky týkající se
evropského nařízení o ochraně osobních
údajů GDPR má přinést dvoudenní školení organizované společností Otidea
29. a 30. listopadu v Praze. Přednášet
budou lektoři z poradenské společnosti
PricewaterhouseCoopers, kteří účastníky podrobně seznámí se změnami,
které GDPR přinese, s konkrétními
kroky, které je třeba udělat pro soulad
s GDPR, a s procesními a technickými
aspekty zavedených opatření. Více informací o náplni workshopu i o možnostech přihlášení najdete zde. ●
18/2017 strana 1

Přihlášky a více info na www.zofin.cz

www.promestaaobce.eu

Seminář o participaci

Demolice budov ve vyloučených
lokalitách

Seminář s názvem Participativní
rozpočet v hlavních městech Visegrádské skupiny se bude konat v Praze
30. listopadu. Organizuje ho společnost
Agora CE, která se participativním
rozpočtováním zabývá už řadu let.
Účastníci semináře získají informace
o současném stavu participativního
rozpočtování v hlavních městech V4
a budou se moci zúčastnit diskuzí
o možnostech rozšiřování veřejných
politik ve vztahu k participativnímu
rozpočtování a k zapojení občanů do
tohoto procesu. Účelem semináře je
poskytnout informace, nabídnout různé
úhly pohledu a setkat se v mezinárodní
skupině lidí zajímajících se o dobrou
praxi veřejné správy v rozvoji udržitelných měst. Podrobnější informace
o akci najdete zde. ●

Obce a města mohou opět získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na demolice chátrajících budov ve vyloučených lokalitách nebo v jejich blízkosti. V aktuální
výzvě je připraveno 100 mil. Kč, které jsou určeny na odstranění objektů v nevyhovujícím technickém stavu. Podmínkou pro získání dotace ovšem je, že po demolici bude
následovat celková revitalizace prostoru. Nový objekt, který namísto zbořeného vznikne,
také musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Dotace může pokrýt až 80 %
uznatelných nákladů a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Žádosti je možné
podávat do 25. ledna 2018. Podrobné informace k výzvě najdete zde. ●

Na ochranu stád
Pomoci chovatelům hospodářských zvířat při ochraně stád před velkými šelmami,
jako jsou vlk, rys a medvěd, a chovy drůbeže před jestřáby má nová výzva z operačního programu Životní prostředí. Je v ní vyčleněno 40 mil. Kč, které mají být využity
na investiční výdaje, které
chovatelům pomohou předcházet škodám na hospodářských
zvířatech. Z dotace je možné
uhradit až 80 % uznatelných
nákladů, přičemž minimální
objem podpořeného projektu
musí být alespoň 100 tis. Kč
bez DPH. Žádat o podporu
bude možné od letošního
1. prosince do 30. června 2018.
Potřebné informace k podání
žádosti najdete zde. ●

Přiznání jsou moc přísná
Do konce listopadu mají starostové, místostarostové, radní a uvolnění zastupitelé odevzdat majetková přiznání a následně pak do června přiznání o příjmech na základě novely
zákona o střetu zájmů. Zástupci organizací hájících zájmy samospráv však upozorňují na
skutečnost, že součástí přiznání mají být citlivé skutečnosti, které pak budou zveřejněné na
internetu. „Existují důvodné obavy, že by data mohla být snadno zneužitelná, či by se dokonce mohla stát předmětem vydírání,“ řekl předseda Svazu měst a obcí (SMO) František
Lukl.
SMO i Sdružení místních samospráv (SMS) proto požadují změnu zákona a usilují o to,
aby majetková přiznání představitelů samospráv byla neveřejná a přístup k citlivým datům
měly jen oprávněné osoby. „Chceme, aby každý, kdo bude mít zájem do přiznání nahlédnout, o to musel požádat a uvést důvod. Informaci o žadateli by pak obdržel i ten, do jehož
přiznání bylo nahlíženo,“ uvedl předseda SMS Stanislav Polčák. ●

E.ON
a OMEXOM GA Energo
otevřely Smart City Polygon
v Plzni
Tento technologický park byl
slavnostně otevřen 16. října. V areálu
firmy Omexom GA Energo, která je
rovněž členem Smart City Clusteru,
se návštěvníci mohou seznámit s technologiemi přibližujícími fungování
chytrého města. Jsou zde prakticky
demonstrována řešení, která, mimo
jiné, nabízí společnost E.ON, tj. chytré
parkování včetně tzv. chytrého přechodu pro chodce, smart veřejné osvětlení,
dobíjecí infrastruktura či CNG plnicí
stanice. V přípravě je instalace malé
fotovoltaické elektrárny s akumulací.
Na prohlídku jste srdečně zváni, volné
termíny najdete na webových stránkách
http://www.smartcitypolygon.cz/. ●
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Vyvarujte se chyb
v propagaci

Přihlaste proměněná místa
Putovní výstava s názvem Má vlast cestami proměn zahájila příjem fotografií zvelebených míst do jubilejního 10. ročníku. Výstava představuje opravené budovy, náměstí, zrekonstruované památky a upravené parky v ČR, které byly v předchozích letech zanedbány
a díky iniciativě aktivních lidí opět získaly ztracenou krásu a začaly sloužit prospěšnému
účelu. Výstava, kterou ročně zhlédnou až 3 miliony návštěvníků, bude slavnostně zahájena
19. května 2018 v Praze na Vyšehradě. Tam panely s fotografiemi upravených objektů
a zákoutí setrvají následující měsíc a pak začnou putovat po městech a obcích v celé ČR.
Výstavu organizuje asociace Entente Florale CZ – Souznění. Podmínky k přihlášení
fotografií proměněných míst a možnosti uspořádat výstavu ve vašem městě či obci najdete
zde. ●

O novele stavebního zákona
Novela stavebního zákona, která vstoupí v účinnost 1. ledna 2018, se stane tématem
konference pořádané společností Seminaria 4. prosince v Praze. Tvůrci novely představí
účastníkům hlavní změny v umisťování, povolování a užívání staveb a seznámí je s novinkami v procesech územního plánování. Hovořit se bude o tom, jak se změny odrazí do praxe, do postupů stavebních úřadů i do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Akce
je určena zástupcům stavebních úřadů, obcí a krajů, expertům na stavební právo a všem
stavebníkům. Více informací a přihlašovací formulář najdete zde. ●

Školení k veřejnému zadávání
Školení pro úředníky zabývající se zadáváním veřejných zakázek připravila společnost
Otidea. Koná se 2. prosince v Praze a účastníci během něj proberou pravidla vyplývající
ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Vysvětleny budou odborné termíny související
s veřejným zadáváním i různé zadávací režimy. Dojde i na praktickou aplikaci ustanovení
zákona v reálných modelových situacích. Školení je akreditováno Ministerstvem vnitra.
Více informací o jeho obsahu najdete zde. ●

Návod, jak komunikovat s místními obyvateli, podnikateli, investory,
médii či návštěvníky a jak zlepšit
obraz obce, města nebo regionu získají
účastníci konference s názvem Jak
nejlépe propagovat region, město
a obec. Pořádá ji společnost Semkon
30. listopadu v Praze. Přednášející
budou hovořit o tvorbě marketingové
strategie samospráv, o propagaci na
sociálních sítích, o tvorbě reklamních
textů a grafických materiálů i o chybách, kterých se municipality v komunikačních kampaních často dopouštějí.
Součástí programu bude i seznámení
s autorským zákonem a ochranou
duševního vlastnictví. Podrobné informace a registrační formulář najdete
zde. ●

Budovy,
které vyrábějí energii
Workshop s názvem Energeticky
plusové budovy se bude konat v Buštěhradě 28. listopadu. Představí se na
něm příklady domů s kladnou energetickou bilancí, které fungují jak technicky, tak i ekonomicky. Diskutovat
se bude o státní energetické koncepci
a strategických
směrech českého
stavitelství a dojde
i na prezentaci aktivit Univerzitního
centra energeticky efektivních budov
ČVUT a jeho pilotních projektů. Účast
je nutné předem potvrdit na adrese:
eva.smolikova@cvut.cz. ●

Konference o veřejném
prostoru
Konference na téma Veřejná prostranství a veřejný prostor se koná
28. listopadu v Praze. Účastníci se během ní seznámí se způsoby revitalizace veřejného prostranství a veřejných
prostor, s architektonickými trendy
a možnostmi financování. Probírat se
budou jak legislativně-právní otázky,
tak i ekonomická stránka revitalizačních projektů a hovořit se bude
i o úskalích výběrových řízení na
dodavatele nebo architektonických
soutěží o návrh. Zmíněna bude rovněž
problematika územního plánování
a novely stavebního zákona. Více
informací o programu a možnostech
přihlášení najdete zde. ●
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Baterie na webu

Chybějí miliardy na platy
Svaz měst a obcí (SMO) upozorňuje, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok
chybí víc než 3 mld. Kč na sociální služby. „I když vláda před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na
příští rok se to vůbec nepromítlo. Na danou oblast má jít 11,6 mld. Kč, potřeba však je
14,9 mld. Kč,“ uvádí se v dopise, který představitelé SMO adresovali nově zvoleným
poslancům Sněmovny. Samosprávy s jejich požadavkem na úpravu státního rozpočtu
podpořila i Unie zaměstnavatelských svazů, jejíž prezident Jiří Horecký upozornil, že
pokud nebude dostatek peněz na sociální služby, dojde k masovému odchodu zaměstnanců z tohoto oboru a k poklesu kvality i dostupnosti služeb. ●

Společnosti Ecobat zprovoznila nový web, na němž jsou shrnuty
důležité informace o třídění a recyklaci
baterií. Obce a města na něm najdou
celou řadu materiálů, které mohou
využít pro zapojení občanů do odevzdávání použitých baterií. Materiály
jsou připraveny jak pro publikaci
v tištěných médiích, tak i v elektronické podobě na internetu. Jejich součást
jsou tematické články, fotografie
a infografiky, letáčky a plakáty včetně
označení sběrného místa. Součástí
webu je také vyhledavač sběrných
míst na použité baterie, přehledný
katalog sběrných nádob a systém pro
objednávání svozu nashromážděných
baterií. Pro zástupce obcí je určen rovněž souhrn legislativních požadavků
souvisejících s tříděním a skladování
baterií v obcích. Webovou stránku
najdete zde. ●

Miliony na zahrady ve školkách
O grant ve výši až 800 tis. Kč a odbornou konzultační podporu mohu žádat mateřské
školy z krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a z Prahy. Pomoc
jim v rámci programu Zahrada hrou nabízí Nadace Proměny Karla Komárka. Na základě tříkolového hodnocení nadace vybere 5 školek, mezi něž rozdělí 4 mil. Kč. Nadační
příspěvek je určen na přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace i na vlastní
úpravu zahrady. Mezi kladně hodnocená kritéria patří spolupráce s partnery v rámci
místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky. Více informací o podmínkách
grantového programu najdete zde. ●

Nejlepší komposty oceněny
Kompostem roku 2017 byl na
akci Kompostfest vyhlášen kompost
Jindřicha Hrbáče z Hradce nad Moravicí. Cílem soutěže Miss kompost
je vzbudit zájem o kompostování
u široké veřejnosti a vytvořit prostor
pro sdílení zkušeností a nápadů při
výrobě vlastních kompostérů. Titul
miss kompost škol získal kompost
Mateřské školy Náchod. ●
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