elektronický
zpravodaj

Dotace na rozvoj obcí
Téměř 1,5 miliardy korun poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Tentokrát se podpora zaměří zejména na
obnovu sportovní infrastruktury a na obce do 3 000 obyvatel. V rámci programu jsou
vyhlášeny tyto dotační tituly:
Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- Podpora dostupnosti služeb (pro obce do 1 000 obyvatel)
- Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Podprogram: Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podrobné informace k jednotlivým titulům a výzvám naleznete zde. ●

Dražby budou jednodušší
Po úspěšném odzkoušení systému elektronických dražeb pro dražby nařízené Finančním
úřadem pro Středočeský kraj otevřela od 1. ledna Finanční správa tento systém i pro
další kraje. Nyní jsou zde tedy draženy předměty rovněž z krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Moravskoslezského a Olomouckého. Od 1. února přibudou kraje Jihomoravský, Vysočina, Zlínský, Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský a od 15. února pak
Ústecký, Liberecký a Praha.
Zároveň došlo k zavedení nového elektronického způsobu ověřování identity uživatelů.
Pokud uživatel disponuje elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, nemusí už
kvůli zřízení účtu osobně navštívit územní pracoviště finančního úřadu. Do dražebního
portálu je možné vstoupit zde. ●

Postavte
venkovní fitpark
Přispějeme vám!

Dotační akce až 55%
na váš záměr.
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V lednovém vydání
tištěného měsíčníku PRO
města a obce, které právě
vychází, najdete:
Rozhovor s generálním
ředitelem České pošty
Romanem Knapem
Téma měsíce věnované
obcím a internetu
Diskuzi o výsledcích
a budoucnosti projektu
center společných služeb
Inspirativní příklad
spolupráce škol
a zřizovatelů v regionu
Zábřežska
Článek o komunitních
zdrojích energie
Představení nátěru,
který zbavuje vzduch
škodlivých emisí
Zamyšlení nad vztahem
práva soukromého
vlastnictví a požadavků
územního plánu
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne
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Bodujte
se zdravými městy
Již jen několik posledních volných míst zbývá k registraci
na konferenci a návazný seminář Národní sítě Zdravých
měst ve dnech 23. a 24. ledna 2020 v Olomouci. Představitelé řady měst a obcí zde budou hovořit o komunitním
rozvoji, městech pro lidi, systémové práci úřadů, pohybu
a sportu, kultuře a mnoha dalších. Akce je zaštítěna Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra
a Ministerstvem zdravotnictví. Více informací najdete zde. ●

Konference k oběhovému
hospodářství
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí Senátu
Parlamentu ČR pořádá 15. ledna konferenci s názvem Balíček oběhového
hospodářství – návrhy zákonů. Hovořit se na ní bude o cílech, principech
a změnách návrhů zákonů a o závazcích vyplývajících z evropské odpadové legislativy. Diskutující
se zaměří také na nové povinnosti a práva vyplývající
z návrhu tzv. odpadového
balíčku pro obce a kraje
a na konkrétní termíny
a možné dopady jejich
zkrácení či prodloužení. Podrobné
informace o programu a možnostech
přihlášení k účasti najdete zde. ●

Nový web Svazu měst
a obcí

Peníze na snížení prašnosti
Ministerstvo životního prostředí připravilo pilotní projekt, jehož cílem je zlepšit kvalitu
ovzduší a snížit koncentrace polétavého prachu ve vybraných městech v silně znečištěných regionech. Za každý vyčištěný kilometr ulic dostanou města příspěvek 1 000 Kč, což
by mělo pokrýt zhruba 50 % celkových nákladů. Příjemci dotace ovšem musí zajistit také
monitoring kvality ovzduší, na který mohou čerpat podporu až 6 000 Kč denně. Celkem
je v programu připraveno 50 mil. Kč. Rozdělit si je mohou mezi sebe města Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Kladno, Most, Ostrava, Opava, Přerov a Třinec. Žádosti o podporu
přijímá Státní fond životního prostředí od 13. ledna do 31. března. Kompletní text dotační
výzvy najdete zde. ●

Svaz měst a obcí ČR zahájil provoz
nových webových stránek. Kromě lepší přehlednosti informací přináší web
také modernější grafiku, jejíž součástí
je i nové logo svazu. V průběhu ledna
běží web v testovacím provozu, jehož
cílem je spolu s uživateli nastavit
optimální podobu a členění informací,
aby byly snadno vyhledatelné a použitelné. Prohlédnout si web a vyzkoušet
jeho funkčnost můžete zde. ●

Příspěvek na výkon státní správy
přehledně
Ministerstvo vnitra spustilo novou
webovou aplikaci, která přehlednou
formou ukazuje rozklad příspěvku
na výkon přenesené státní správy.
Zájemci zde vidí, jaké částky dostávají obce za služby, které vykonávají
zprostředkovaně za stát a z jakých
položek jsou tyto částky složeny.
Výše příspěvku na výkon přenesené
státní správy se stanovuje na základě
počtu agend vykonávaných jednotlivými obcemi, velikosti svého
správního obvodu a v některých
agendách také podle počtu skutečně
provedených úkonů. Příspěvek pro
rok 2020 je stanoven pro všechny obce v ČR v celkové výši 10,9 mld. Kč. Podrobné
vysvětlení tvorby a skladby příspěvku obsahuje doprovodná informační brožura, kterou
spolu s aplikací najdete zde. ●

IVA APLIKACE

PRO VAŠE MĚSTO
1/2020 strana 2

www.promestaaobce.eu

Osvobození od daně
z nemovitostí

Dotace na regeneraci brownfieldů
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o podporu na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Dotace může sloužit na rekonstrukci,
demolici i na výkup nemovitosti, podmínkou pro její přiznání je ovšem následné využití
pro účel, který bude sloužit široké veřejnosti a rozvoji obce. Příjemci podpory mohou
být obce a kraje, žádosti je možné podávat do 11. května. Text výzvy včetně potřebných
dokumentů najdete zde. ●

Podrobně o pozemkových úpravách
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu pořádá 21. ledna v Praze seminář
s názvem Pozemkové úpravy a krajinné plánování. Cílem akce je seznámit účastníky
podrobně s procesem zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak
z pohledu projektanta. Chybět nebudou ani zkušenosti zástupců samospráv, kteří si
pozemkovými úpravami již prošli. Představeny budou příklady
spolupráce krajinářských architektů a projektantů pozemkových úprav a hovořit se bude o výhodách i rizicích spolupráce
samospráv a majitelů pozemků s architekty. Seminář je určen zejména pro zástupce
obcí a místních samospráv, krajinářské architekty, projektanty pozemkových úprav,
projektanty vodohospodářských úprav, úředníky, starosty obcí, a další zájemce o téma
pozemkových úprav. Podrobné informace k programu naleznete zde. ●

Aktualizace pravidel
pro dotace z OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR
provedl aktualizaci pravidel pro
žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí.
Mezi nejpodstatnější změny patří
doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou
a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu. Dále došlo
k upřesnění postupu při právním zatížení předmětu podpory v okamžiku před vydáním
právního aktu. Ve specifickém cíli 3.5 došlo k doplnění a úpravě kritérií přijatelnosti
v souvislosti s realizací protihlukových opatření a monitoringu znečišťujících látek.
V prioritní ose 4 jsou upravena vybraná kritéria přijatelnosti, způsobilé a nezpůsobilé
výdaje a doplněni oprávnění žadatelé. V rámci prioritní osy 5 došlo k doplnění nové
aktivity 5.1.c. Jedná se o podporu výstavby nových budov v pasivním energetickém
standardu.
Jednou z nejpodstatnějších změn z pohledu žadatelů a příjemců podpory je nahrazení
předávání právních aktů a jejich změn do datových schránek nebo poštou za doručování
prostřednictvím systému MS2014+. K této změně dochází v souladu se zákonem
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a s praxí uplatňovanou v rámci ostatních operačních programů. Aktuální verze pravidel je dostupná zde. ●
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V návaznosti na platnost novely zákona o dani z nemovitých věcí je možné
od roku 2020 uplatnit osvobození
dalších typů pozemků od této daně.
Jedná se o krajinné prvky zapsané
v evidenci ekologicky
významných prvků. Mohou to být skupiny dřevin, stromořadí, travnaté
údolnice, meze, příkopy
či mokřady. Pro osvobození od daně za rok 2020
však bylo nutné podat
podnět pro zapsání prvku
do evidence nejpozději
do 31. 12. 2019. V případě pozdějšího podání
podnětu bude možné osvobození od
daně uplatnit až na rok 2021. Podrobnější informace k aplikaci osvobození
podle novely zákona naleznete zde. ●

Zákon není dobře připraven
Svaz měst a obcí (SMO) má vážné
výhrady k návrhu novely stavebního
zákona, který vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR. Navrhovaná právní úprava je podle SMO
nevyvážená, upřednostňuje soukromé
právo před právem veřejným a přináší
více nejistot než zlepšení. Např. institut
automatického povolení může podle
SMO vést k záměrnému uspokojování
soukromých zájmů na úkor veřejných
a ke složitému řešení sporných případů
nadřízenými orgány. Transformace stavebních úřadů zase představuje vážnou
hrozbu ztráty kvalifikovaných úředníků, která bude znamenat kolaps v povolování staveb. Převedení rozhodovacích pravomocí místních samospráv na
ústřední orgán pak bude krokem, který
opět zhorší dostupnost veřejné správy
občanům. SMO vytýká novele rovněž
nedostatečnou připravenost digitalizace stavebního řízení. Podle výkonné
ředitelky SMO Radky Vladykové by
proto bylo lépe nejprve řádně nastavit
funkční digitalizaci řízení, kterou nedávno schválila Poslanecká sněmovna,
a teprve potom, pokud to bude nutné,
zavádět další změny v systému stavebních úřadů. Celé vyjádření SMO k novele stavebního zákona najdete zde. ●
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Univerzální stroj
stroj City Ranger 2250
2260
Univerzální
s mnoha aplikacemi pro celoroční
celoročnívyužití
využití
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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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