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V prosincovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které pro vás právě
připravujeme, se můžete
těšit na:
Rozhovor s výkonnou
ředitelkou Svazu měst a obcí
Radkou Vladykovou
Téma měsíce věnované
hospodaření s vodou
v obcích
Příklad úspěšného
komunitního projektu
z Olomouce

Šance pro komunitní projekty
Nadace Via vyhlásila nový ročník programu s názvem Místo, kde žijeme. Jeho cílem
je obnova opuštěných či vytvoření nových míst k setkávání a rozvoj vztahů mezi lidmi,
kteří společně takovou proměnu naplánují a provedou. Tři vítězné týmy mohou získat
na realizaci projektu až 500 tis. Kč a k tomu ještě odbornou podporu ve formě pomoci
při organizování veřejných setkání, účasti na tematických seminářích ke komunitnímu
plánování a exkurzí do míst, kde již podobné aktivity úspěšně proběhly. Své projektové záměry mohou do nadace Via zasílat neziskové a příspěvkové organizace, církevní
organizace, účelová zařízení církví a obce do 2 000 obyvatel. Hlásit se je možné až do
8. ledna, na uskutečnění projektu pak budou mít vybrané týmy 2 roky. Více informací
o programu a jeho podmínkách naleznete zde. ●

Síťujeme a podporujeme obce
Ve dnech 23. a 24. ledna se v olomouckém NH hotelu a na Univerzitě Palackého uskuteční celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Jejím heslem
je tentokrát: Síťujeme a podporujeme obce. Konference je pořádána pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
vnitra, návazný seminář pak zaštítil rezort
zdravotnictví. Oba dny jsou určeny pro
města, obce, regiony a jejich partnery,
které zajímá kvalitní rozvoj, komunikace
s občany a sdílení zkušeností. Načerpat
inspiraci a porovnat své zkušenosti s dobrou praxí zdravých měst mohou i nečlenové národní sítě. Konference je otevřená
zástupcům všech municipalit.
Druhý den naváže téma podpora sportu
a pohybu. O strategiích a financích,
o dobrých a špatných praxích budou hovořit praktici i odborníci z měst, univerzit
a dalších organizací.
Více podrobných informací o akci a registrační formulář najdete zde. ●

Inspirativní příklad
snižování množství jednorázových plastů v Jihomoravském kraji
Článek o využití big dat
ve prospěch samospráv
Představení projektu na
zamezení plýtvání jídlem ve
školních jídelnách
Informaci o přelomovém rozsudku týkajícím se
vlastnictví pozemku pod
chodníkem
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

18/2019 strana 1

www.promestaaobce.eu

Dny teplárenství

Zaregistrujte se včas
na Bezpečnou školu
Společnost Mascotte začala připravovat již 6. ročník celostátní odborné konference
Bezpečná škola. Konat se bude 21. května 2020 v Praze a hlavními tématy se stanou
bezpečnost na sítích a moderní technologie ve školách. Konference je příležitostí načerpat informace od odborníků, inspirovat se příklady dobré praxe a vyměnit si zkušenosti
s kolegy z jiných školských zařízení. Součástí akce bude i doprovodná výstava zařízení
a technologií k zajištění bezpečnosti na školách. Při registraci do
31. prosince získávají účastníci
28% slevu z přihlašovacího poplatku. Více podrobných informací
najdete zde. ●

Aktuálně o veřejných zakázkách
Vzdělávací akademie Havel & Partners připravila pro zájemce na 28. listopadu
seminář na téma aktuality, nové výklady, zkušenosti a judikatury k zákonu o zadávání
veřejných zakázek a zadávacím směrnicím. Obsahem semináře budou aktuální výklady
a rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek, zkušenosti s elektronizací veřejných zakázek,
nastavování a prokazování splnění kvalifikačních kritérií, změny závazků ze smluv a další otázky týkající se veřejného zadávání. Seminář se koná v Brně a podrobné informace
o něm najdete zde. ●

Příklady oběhového
hospodářství
Institut cirkulární ekonomicky vydal publikaci
s názvem Cirkulární Česko 2. Popisuje se v ní aktuální
vývoj v oblasti oběhového hospodářství v Česku a jsou
zde uvedeny příběhy inspirativních tuzemských firem,
které vzaly cirkulární fungování za vlastní. Cirkulární
Česko 2 přináší pohled do zákulisí 9 firem – mapuje
výzvy, kterým čelí, jejich cirkulární řešení a výsledky,
jež s nimi dosáhly. Tyto příběhy jsou inspirací nejen pro
podnikatele a manažery, ale také pro zástupce organizací, měst, obcí a široké veřejnosti. Publikaci je možné
získat zdarma zde. ●
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CIRKULÁRNÍ
ČESKO
Cirkulární ekonomika jako příležitost
pro úspěšné inovace českých ﬁrem

Participace elektronicky
Společnost Agora CE hledá města, která by chtěla být partnery v projektu E-participace – nástroje budoucnosti. Projekt se zaměřuje na podporu participace a zlepšení
komunikace s občany pomocí elektronických řešení. Pro více informací pište na
info@agorace.cz. ●

Postavte
u vás
workoutovou
sestavu
Nyní dotační akce – 55%!
Začněte zde

Další ročník
odborné konference s názvem
Dny teplárenství
a energetiky se
bude konat opět v Hradci Králové
v termínu 28. a 29. dubna 2020. Hlavním pořadatelem akce je Teplárenské
sdružení ČR, které tentokrát připravilo sedm hlavních témat: transformace
teplárenství do roku 2030, využití
biomasy v teplárenství, technika
a technologie v teplárenství, uplatnění
tepláren na trhu s elektřinou, odpady
a jejich energetické využití, ekonomika a legislativa v teplárenství a péče
o zákazníka. Konference je určena
nejen zástupcům tepláren a technologických firem, ale také představitelům
měst a obcí či bytových družstev.
Součástí konference bude i doprovodná výstava technologií využívaných v teplárenství. Více informací
o programu i možnostech přihlášení
najdete zde. ●

Odstraňte bariéry
v budovách
Na odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
vyčlenilo Ministerstvo pro místní
rozvoj 10 mil. Kč. Dotační výzva
s uvedeným cílem je otevřena
až do 3. února
2020. Budovy
s nově zřízeným
bezbariérovým přístupem by se měly
stát součástí komplexních bezbariérových tras v obcích a městech.
Více informací o dotačním programu
najdete zde. ●

Statistici budou spolupracovat s obcemi
Svaz měst a obcí ČR uzavřel
memorandum o spolupráci s Českým
statistickým úřadem. Potřeba užší
spolupráce byla vyvolána mj. i blížícím se termínem pro sčítání lidu
v roce 2021. Memorandum počítá se
zvýšením vzájemné informovanosti
obou institucí, spolupráci na expertní
úrovni či větší propagací statistických
údajů směrem k municipalitám. Významným bodem je společná snaha
o další snižování administrativní
zátěže měst a obcí. ●
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Rekultivace starých
skládek

Dotace na podporu cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech a nabízí tak možnost získání dotace na realizaci projektů
z oblasti rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Obce, podnikatelské subjekty, církve či neziskové organizace provozujících atraktivity cestovního
ruchu mohou žádat o finance na zkvalitnění a rozvoj nové doprovodné infrastruktury,
udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a rozšíření nabídky destinací. Ve výzvě
je připraveno 90 mil. Kč, žádosti je možné podávat až do 5. února 2020. Podrobné informace o podmínkách výzvy naleznete zde. ●

Počítáme s vodou
Na revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury se
zaměří letošní ročník mezinárodní konference s názvem Počítáme s vodou. Organizuje ji
27. listopadu v Praze ČSOP Koniklec pod záštitou ministra životního prostředí Richarda
Brabce. Na konferenci budou představeny
zkušenosti s integrací modro-zelené infrastruktury při stavební činnosti ve městech,
hovořit se bude o úloze modro-zelené infrastruktury pro zvyšování odolnosti měst vůči
změně klimatu a o koordinaci modro-zelené infrastruktury s inženýrskými sítěmi
a dopravními stavbami. Závěrečná panelová diskuze širokého spektra odborníků se bude
týkat klíčových momentů revitalizace měst. Podrobné informace najdete zde. ●

Elektrobusy pro město
Součástí doprovodného programu veletrhu Czechbus bude také konference Elektrické autobusy pro město. Účastníci se na ní budou moci seznámit s aktuálními novinkami
v oboru elektrifikace městské hromadné dopravy vyměnit si zkušenosti s profesionály
a podělit se o poznatky z každodenní praxe. Konference slouží rovněž jako platforma
pro komunikaci mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů a jejich provozovateli a uživateli.
Přítomni budou také dodavatelé infrastruktury potřebné pro provozování elektrobusů
a dodavatelé dílčích komponent. Konference se bude konat 27. listopadu v Praze. Podrobné informace o programu naleznete zde. ●
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Na rekultivaci starých skládek je
určena dotační výzva, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí
v rámci operačního programu Životní
prostředí. Ve výzvě je alokováno
120 mil. Kč, žádosti je možné podávat až do 30. června 2020. O finance
k tomuto účelu mohou žádat kraje,
obce a města i svazky obcí. Podrobné
informace k výzvě naleznete zde. ●

Jak na odpovědné zadávání
Tým projektu na
podporu odpovědného
veřejného zadávání
z Ministerstva práce
a sociálních věcí
vydal novou publikaci
s názvem Odpovědné
nakupování pro města
a obce. Autoři v ní dávají návod, jak
nakupovat za veřejné peníze strategicky a udržitelně. Publikace přináší
přehled konkrétních příležitostí, které
lze využít především ve stavebních
projektech, při rekonstrukcích, péči
o veřejný prostor či zakázkách na
úklid a ostrahu. Představena je i z řada
příkladů dobré praxe a zkušeností
zadavatelů z českých měst. Publikace
je v elektronické formě k dispozici
zde. ●
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ
PRO MĚSTA A OBCE
Odpovědné aspekty
ve veřejných zakázkách
a nákupech

Dotace na územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace na zpracování
územních plánů. Finance v rámci
výzvy je možné použít pouze na dílčí
části celého procesu tvorby územního
plánu, a sice na vyhotovení návrhu
pro společné jednání a pro veřejné
projednání a na vyhodnocení vlivů
daného územního plánu na životní
prostředí.
Ve výzvě je pro tyto účely připraveno
15 mil. Kč, na jeden územní plán
bude možné čerpat až 400 tis. Kč,
maximálně však 80 % souhrnných
uznatelných nákladů. Možnými
žadateli jsou obce na území ČR, které
nejsou ORP, nemají žádný územní
plán nebo mají územní plán schválený
před 1. lednem 2007 a nevyužívají
pro zpracování územního plánu jinou
dotaci. Žádosti budou přijímány do
11. února 2020. Více informací naleznete zde. ●
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
PRO ZASTUPITELE
A ÚŘEDNÍKY
Lidé na radnici se nemohou vždy dokonale
orientovat ve všech oborech a mnohé situace
řeší doslova „za pochodu“. Abychom Vám život
trochu ulehčili, máme pro Vás měsíčník PRO
města a obce s radami a informacemi, příklady
dobré i špatné praxe a inspirativními projekty
z Česka i ze zahraničí.
Měsíčník vychází jak v papírové tištěné verzi, tak také
v elektronické podobě určené ke čtení na tabletech
a dalších mobilních zařízeních. Elektronická verze je
oproti tištěné cenově zvýhodněna, objednat je možné
i kombinované předplatné.

Součástí předplatného
měsíčníku je elektronický
zpravodaj – Newsletter ProMO, který vychází dvakrát
měsíčně, a zvýhodněná nabídka celé škály konferencí
a workshopů pořádaných
naší společností a našimi
obchodními partnery.

PŘEDPLATNÉ
STANDARD
12 vydání
tištěného měsíčníku
za 1 300 Kč včetně DPH
nebo
12 vydání
elektronické verze
za 990 Kč včetně DPH

PŘEDPLATNÉ
KOMBI
12 vydání
tištěného měsíčníku
+ 12 vydání
elektronické verze
za 1 990 Kč včetně DPH

Při objednání
2 předplatných
na stejnou doručovací
adresu získáte
třetí výtisk
ZDARMA

Objednávejte na
www.promestaaobce.eu/#predplatne
nebo na predplatne@promestaaobce.eu
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