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Dotace
na bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
v rámci národního programu Podpora bydlení
tři nové výzvy zaměřené na zlepšení bydlení
seniorů.
Dotační titul Pečovatelské byty má za cíl vznik
bezbariérových nájemních bytů pro osoby starší 65 let a osoby fyzicky závislé na jiné
fyzické osobě. Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tis. Kč.
Z dotačního titulu Komunitní domy pro seniory bude podpořena výstavba nájemních
bytových domů s 10 až 25 byty pro osoby starší 60 let. Domy zároveň musí mít sdílenou
místnost, která bude sloužit k podpoře komunitního soužití obyvatel. Dotace na jeden
byt je maximálně 600 tis. Kč. Žádosti v rámci obou titulů je možné zasílat do 1. února
2019.
Dotační titul Bytové domy bez bariér umožňuje získat dotaci 50 % na výstavbu výtahu
nebo bezbariérového vstupu do bytového domu, který má čtyři a více nadzemních podlaží a doposud nebyl výtahem vybaven. Dotace je omezena částkou 800 tis. Kč na jeden
výtah a 200 tis. Kč na jeden bezbariérový vstup do domu. Žádosti je možné zasílat do
5. února 2019.
Dále je pro obce určen dotační titul Technická infrastruktura, který je zaměřen na výstavbu komunikací, kanalizace nebo vodovodu k pozemku, na němž následně vznikne
stavba pro bydlení. Žádosti je možné zasílat do 5. února 2019.
Podrobné informace a podklady k uvedeným dotačním titulům najdete zde. ●

Inspirace na konferenci
Udržitelně a zdravě ve městech
Vyšvihněte se i vy a navštivte
24. a 25. ledna 2019 v Praze v hotelu
Ambassador konferenci Národní sítě
Zdravých měst. Program bude nejen o zapojování veřejnosti, komunikaci s občany,
komunitním rozvoji a kampaních, ale
vyslechnete si rovněž inspirativní příklady
z praxe měst a obcí. Zazní příspěvky
dotýkající se témat jako např. spolupráce
s mládeží, seniory či podnikateli, podpora
férového obchodu či komunitního života
v malé obci. Další bloky se budou věnovat
strategickému řízení, MA21, kvalitě. Konferenci Národní sítě Zdravých měst zaštítili ministryně pro místní rozvoj a ministr
vnitra. Více podrobných informací k akci a registrační formulář najdete zde. ●

Vše o kořenových čistírnách
Čtvrtý ročník semináře o kořenových čistírnách se uskuteční 28. listopadu v Olomouci. Přednášející odborníci seznámí účastníky nejen s obecnými a praktickými informacemi o kořenových čistírnách, ale představí i zkušenosti z praxe zahrnující provoz
kořenových čistíren, problémy a jejich řešení, ekonomiku výstavby a provozu v menších
obcích, možnosti získání finanční podpory a podobně. Seminář je primárně určen pro
všechny, kdo mají kompetenci v rozhodování o způsobu čištění odpadních vod a mají
zájem se dozvědět více o kořenových čistírnách. Více informací a přehled odborných
prezentací naleznete zde. ●
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V prosincovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které pro vás právě
připravujeme, se můžete
těšit na:
Rozhovor s hejtmanem
Jihomoravského kraje
Bohumilem Šimkem
Informace o projektu
zlepšujícím sociální dopady
veřejných prací
Zamyšlení nad možnými
důsledky zavedení zálohového systému na PET lahve
Představení výhod kastračního programu pro volně
žijící kočky
Několik pohledů na
vánoční výzdobu měst a obcí
Zhodnocení stavu vodovodů a kanalizací ČR
Důležitá doporučení pro
uzavírání smluv s developery
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

OSS
-Oxyterm Sludge System®
ŘEŠÍ PROBLÉM S LIKVIDACÍ KALU
Dotace na výstavbu technologie.

Více informací najdete
ZDE!
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Lekce španělštiny
v Praze anebo

prostřednictvím skypu.
Jednotlivě nebo v menších
skupinkách, ve kterých se
budeme učit aktivně
a zábavnou formou.

Žofínské fórum o bydlení
Tradiční setkání primátorů a starostů měst a obcí na pražském Žofíně se uskuteční
11. prosince. Tématem tentokrát bude bydlení a s ním spojené otázky. Diskutovat se
bude např. o možnostech urychlení schvalovacího procesu pro výstavbu nových bytů,
o programech na podporu sociálního bydlení, o způsobech financování bytové výstavby
nebo o vztazích obcí s developery. Svou účast přislíbila ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení Eva Helclová, předseda Svazu
měst a obcí František Lukl a další představitelé institucí i firem, jejichž činnost zasahuje
do řešení současných problémů s bydlením. Akci pořádá Agentura NKL, více podrobných informací o programu a přihlášku k účasti naleznete zde. ●

Soutěž Turistpropag
V listopadu odstartoval příjem přihlášek do dalšího
ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů Turistpropag 2019. Vyhodnocení soutěže, vyhlášení
vítězů a přehlídka přihlášených prací proběhnou v rámci
veletrhu cestovního ruchu Regiony ČR, který se bude konat 11. až 13. dubna 2019
v Lysé nad Labem. Kromě turistických informačních a propagačních materiálů a aplikací budou soutěžit také informační zpravodaje měst a obcí. Ty nejlepší vybere porota
složená z odborníků na propagaci, PR a cestovní ruch. Podrobné informace a přihlášky
do jednotlivých kategorií soutěže najdete zde. ●

Nejlepší je dům ze slámy
Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe se stal slaměný
dům v Dobřejovicích u Prahy. Postavil ho z přírodních materiálů Jan Chvátal, který
v něm také bydlí. Energeticky pasivní rodinný dům je ohleduplný k životnímu prostředí
a k výrobě energie pro svou potřebu využívá fotovoltaické panely a topný systém na
dřevo. Citlivě je zacházeno také s dešťovou vodou.
V kategorii obec zvítězilo inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici, které eliminuje
vyzařování do okolního prostoru a díky speciálním filtrům potlačuje škodlivou modrou
složku světla. Jednotlivé lampy také reagují na přítomnost osob i noční hodinu a samy
automaticky upravují intenzitu osvětlení podle aktuální potřeby. Jesenické veřejné
osvětlení je zároveň energeticky úsporné, a tím je šetrné jak k lidskému zdraví, tak
i k přírodě.
Více informací o soutěži a vítězích ostatních kategorií najdete zde. ●

Více informací na

clasesdecheco@gmail.com
nebo na tel. 776 577 018
Stáže pro udržitelnou
mobilitu
Města či kraje,
které vytvářejí plán
udržitelné městské
mobility (SUMP)
nebo implementují
pilotní opatření
pro nízkouhlíkovou mobilitu, mají možnost stát se
jedním z 18 vybraných měst a krajů
v rámci programu Interreg Central
Europe. Vybraní zájemci budou mít
příležitost čerpat znalosti z partnerských měst zapojených v projektu
Low Carb, možnost účastnit se workshopů, otestovat si vhodné nástroje
a navštívit místa, kde byl zahájen
ukázkově pilotní provoz. Stáže
budou probíhat od začátku roku 2019
do poloviny roku 2020, účastníkům
budou uhrazeny náklady na cestovné
a náklady spojené s pobytem. Mimo
to mohou jednotlivá města či kraje
získat finanční podporu až do výše
2 000 eur. Podrobnější informace
naleznete zde. ●

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

DOPRAVA BEZPEČNOST INFORMACE BUDOVY PROSTŘEDÍ

Obchodní manažer
pro chytrá řešení:
Dana Marcoňová
+420 733 691 244
dana.marconova@cdt.cz
www.cdt.cz
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Jak se dělá smlouva
o dílo

Revitalizace vodních toků
Diskuzní seminář určený zejména pro správce toků, projektanty revitalizací a rybích
přechodů či představitele orgánů ochrany přírody, kterým představí možnosti využití
operačního programu Životní prostředí, se bude konat 6. prosince v Havlíčkově Brodě.
Probírat se budou možnosti podpory projektů na posílení přirozené funkce krajiny,
revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a na obnovu ekologickostabilizačních funkcí
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Představí se i příklady dobré praxe. V rámci
odpolední části se uskuteční exkurze s ukázkou revitalizace toku a nivy Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě a ukázka rybího přechodu na Šlapance ve Šlapanově. Seminář
pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO
Žďárské vrchy. Pozvánka s podrobným programem je k dispozici zde. ●

Festival kompostování
Organizace Ekodomov pořádá 1. prosince v Praze další
ročník akce nazvané Kompostfest. Účastníci na ní získají
spoustu informací týkajících se kompostování, udržitelné
spotřeby, cirkulární ekonomiky, péče o půdu nebo života
s minimem odpadů. Děti si budou moci užít žížalí televizi,
mikroskopování, výrobu proutěných rybiček nebo moštování.
Součástí akce bude rovněž výroba adventního věnce a také
vyhlášení výsledků soutěže Miss kompost. Zájemci si zde
budou moci také koupit zajímavé vánoční dárky s ekologickou
tematikou. Podrobnosti najdete zde. ●

Podpora seniorů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní dotační titul Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Cílem
programu je zajistit vyšší podporu práv seniorů a zvyšovat jejich společenské uplatnění.
Dotační titul se skládá ze dvou podprogramů. První je zaměřen na zabezpečení administrativní a technické podpory organizací včetně mezinárodní spolupráce směřující
k ochraně zájmů seniorů. Zároveň z něho budou moci být financovány projekty k zabezpečení plnohodnotného života seniorů a poradenské a právní služby v oblasti ochrany
lidských práv. Druhý dotační podprogram pak podpoří kapacity střešních seniorských
a proseniorských organizací. Žádosti o dotace je možné podávat do 30. listopadu, v programu je připraveno celkem 18 mil. Kč. Více informací k uvedenému dotačnímu titulu
naleznete zde. ●

Praktický návod na tvorbu smluv
o dílo ve stavebnictví a v obchodě nabídne seminář organizovaný
Akademií Havel & Partners. Koná
se 14. prosince v Praze a experti ze
stejnojmenné advokátní kanceláře
během něho provedou účastníky
kontraktačním procesem a konstrukcí smlouvy krok za krokem
a upozorní
na detaily,
které se
nevyplatí
opomenout.
Přihlašovací
formulář
a podrobnosti k obsahu najdete
zde. ●

Otázky k úpravám odpadů
Seminář s názvem Aktuální
otázky mechanických a biologických úprav směsného komunálního
odpadu se bude konat 29. listopadu
v Praze. Zaměří se na praktické aspekty úprav směsného komunálního
odpadu a na možnosti odbytu tuhého
alternativního paliva k energetickému využití. Hovořit se bude rovněž
o tzv. evropském balíčku oběhového
hospodářství a v něm obsažených
nových odpadových směrnicích
a úloze mechanicko-biologických
úpraven při odklonu odpadů ze
skládek. Více informací k programu
a přihlášky k účasti naleznete zde. ●

Fitpark
udělá
lidem
radost
Protože se chtějí hýbat.
Poptejte a do týdne může být hotový.
Začněte zde



OVĚŘENÁ - Nejrozšířenější mobilní aplikace na městech a obcích ČR a SR.



BEZÚDRŽBOVÁ - Volba dat, která se automaticky načítají z webu.



SNADNÁ - Zdarma ke stažení pro OS Android a iOS. Upozornění na novinku přímo v telefonu občana.



AKTUÁLNÍ - Pravidelné aktualizace a modernizace aplikace.



GDPR - V souladu s GDPR – nemusíte vést evidenci souhlasů.



VÝHODNÁ - Stálý roční poplatek za provoz – žádné další
platby za počet odeslaných zpráv.
www.promestaaobce.eu
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Za vodou do Letňan

Finance na křižovatky a letiště
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil pravidla financování
výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019
a pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019.
Na křížení komunikací je možné získat 65 % až 100 % celkových uznatelných nákladů
podle typu komunikace, kterou místní komunikace přetíná. Termín pro předkládání
žádostí o podporu je do 12. března 2019. Příspěvek na vybavení letišť může činit až
85 % celkových uznatelných nákladů akce a je poskytován formou ex post. Žádosti
budou přijímány do 29. března 2019. Pravidla a podrobné informace jsou k dispozici
zde a zde. ●

Na ochranu měkkých cílů
Ministerstvo vnitra poskytne 40 mil. Kč na ochranu škol
a veřejných prostranství. Žádat o podporu z nového národního
dotačního programu mohou kraje, které získané finance mohou
dále přerozdělit obcím. Dotace jsou určeny na neinvestiční
projekty, jako je např. financování bezpečnostního pracovníka,
zpracování bezpečnostních a koordinačních plánů, vyhodnocení
ohroženosti měkkého cíle, uspořádání cvičení či školicí akce
nebo vybavení bezpečného úkrytu. Žádosti o podporu mohou
kraje podávat do 14. února 2019, podrobné informace a potřebné dokumenty najdete zde. ●

Nejkrásnější nádraží je
v Blíževedlech
Nejkrásnějším nádražím v ČR se za
rok 2018 stala stanice Blíževedly. Na
druhém místě skončila stanice Litoměřice
horní nádraží a třetí příčka patří stanici
Meziměstí. Do soutěže organizované asociací Entente Florale bylo letos přihlášeno
47 nádraží, z nichž odborná porota vybrala
10 finalistů. O vítězích pak rozhodly hlasy
ve veřejném internetovém hlasování.
Smyslem soutěže je prezentovat dobré příklady péče o prostředí železničních stanic
a motivovat ke zlepšování celkového stavu
i v místech, která si zatím žádné ocenění
nezaslouží. Podrobné informace o soutěži
i o dalších oceněných nádražích najdete
zde. ●

Mezinárodní vodohospodářská
výstava Vodovody-kanalizace proběhne 21. až 23. května 2019 v Praze na
výstavišti v Letňanech. Organizuje ji
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ČR. Na programu jsou odborné diskuze o aktuálních tématech, jako např.:
hospodaření s pitnou vodou, kvalita
vody, sucho, povodně a jejich zvládání, hospodaření s dešťovými vodami,
recyklace vyčištěných odpadních vod,
ochrana vodních zdrojů, hospodaření
s kaly, nové technologie, cirkulární
ekonomika ve vodním hospodářství,
nový vodní zákon a dotační politika
po roce 2020. Akce je určena jak
vodohospodářským odborníkům, tak
i zástupcům samospráv a uživatelům
vodohospodářské infrastruktury. Více
podrobných informací najdete zde. ●

Jak hodnotit zaměstnance
Blíží se konec roku a s ním
i obvyklý čas pro hodnocení zaměstnanců. To by mělo být spravedlivé,
zároveň také motivační a hlavně
přínosné jak pro zaměstnance, tak
pro zaměstnavatele. Na pomoc vedoucím pracovníkům, kteří provádějí
hodnocení svých podřízených, přichází společnost Otidea s nabídkou
tréninku hodnoticích rozhovorů.
Konat se bude 3. prosince v Praze
a účastníci se na něm dozvědí, jak si
připravit podklady k hodnocení, jak
hodnoticí rozhovor vést a udržovat
při něm atmosféru vzájemné důvěry
pro obě strany. Probírat se budou
vzorové potenciálně konfliktní
situace, např. poskytování zpětné
vazby, upozorňování na nedostatky,
zadávání nových úkolů apod. Chybět
nebudou ani rady pro závěrečné shrnutí hodnoticího rozhovoru a další
práci s jeho výstupy. Více informací
najdete zde. ●

Přesně
tohle
občané
chtějí
Venkovní posilovnu pro každého.
Našich 1500 realizací to potvrzuje.
Začněte zde
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Podpora pečujících

Dotace na územní plány
a architektonické soutěže
Obce, které nemají žádný územní plán nebo mají územní plán schválený před
1. lednem 2007, mohou žádat o podporu na tvorbu nového územního plánu od Ministerstva pro místní rozvoj. Na jeden územní plán lze získat až 400 tis. Kč, maximálně však
80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Žádosti o podporu je možné podávat
do 31. ledna 2019.
Dotace na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí bude poskytována na
úhradu maximálně 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených v soutěžních podmínkách, maximálně však 400 tis. Kč na jednu soutěž. Soutěž přitom musí být v souladu
se soutěžním řádem České komory architektů. Žádosti je možné podávat do 15. února
2019. Podrobné informace k oběma výzvám naleznete zde. ●

Rada podporuje
současný stav
Členové Rady Asociace krajů ČR vyjádřili podporu současnému vedení asociace a doporučili, aby ve své funkci zůstala i dosavadní
předsedkyně Jana Mračková Vildumetzová.
Řádné hlasování o tom, kdo bude stát ve vedení Asociace krajů v roce 2019, je plánováno
na 6. prosince. ●

Malé veřejné zakázky v NEN
Správně využívat národní elektronický nástroj v rámci veřejných zakázek malého
rozsahu se naučí účastníci semináře konaného 29. listopadu v Praze. Zkušený lektor
provede zájemce celým procesem zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně podání
nabídky ze strany dodavatele. Probírat se bude jak administrace ve zjednodušeném
průchodu, tak i zadávání s průvodcem, které umožňuje generování dokumentů včetně
zadávací dokumentace. Podrobné informace a přihlášky na seminář najdete zde. ●

Obce přátelské vůči rodině
a seniorům
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předala zástupcům 21 obcí, měst
a městských částí ceny za umístění v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2018.
Finanční odměna ve výši 150 tis. Kč až 2 mil. Kč obohatí rozpočty měst a obcí, které
aktivně uplatňují opatření zaměřená na rodiny a seniory a na vytvoření pro ně přátelského prostředí. Získané peníze mohou využít na podporu aktivního rodinného života, na
pořádání kulturních akcí, ke vzdělávání veřejnosti, pořádání seminářů, ale i na zřizování
family pointů a senior pointů. Podrobné výsledky a pravidla soutěže najdete zde. ●
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Mezinárodní konference s názvem Nejlepší praxe v podpoře
pečujících a seniorů se uskuteční
11. prosince v Praze. Tématy jednotlivých příspěvků jsou integrované
služby pro pečující, podpora rodinných pečujících na lokální úrovni,
zaměstnavatelé pro pečující, dobrá
praxe v podpoře pečujících a další.
Vstup na konferenci je zdarma po
předchozí registraci. Program a registrační formulář najdete zde. ●

Dotace pro neziskovky
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo dotační výzvu pro nestátní
neziskové organizace. Finance z ní
jsou určeny pro oblasti podpora
a ochrana veřejného zájmu na úseku
bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti
bydlení a udržitelný rozvoj regionů,
měst a obcí. Celkově je na tyto účely
alokováno 34 mil. Kč, žádosti je
možné podávat do 17. prosince do
12 hodin. Potřebné informace k podání žádosti najdete zde. ●

Veletrh Pollutec
Veletrh řešení pro nápravu a prevenci ve všech oblastech životního
prostředí Pollutec se koná 27. až 30.
listopadu v Lyonu. Mezi hlavní témata patří cirkulární ekonomika, plasty
a znečištění moří. Proběhne také první mezinárodní summit měst a území
zapojených do cirkulární ekonomiky. Účast na něm potvrdili zástupci
Londýna, Lyonu, Ouagadougou
a Štrasburku, francouzských regionů
Auvergne-Rhône-Alpes a Occitanie
či německé spolkové země Severní
Porýní-Vestfálsko. Zastoupení
pro ČR kontaktujte na e-mailu
info@francouzskeveletrhy.cz. ●

Jsme víc než
dodavatel,
jsme Váš
partner
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