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Do únorového vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce připravujeme:
Rozhovor s hejtmanem
Zlínského kraje Jiřím Čunkem
Téma měsíce věnované
odpadům a kolektivním systémům

Energetické úspory v bytových
domech
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech.
Na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo
Prahu je v ní připraveno 3,5 mld. Kč. Proti předchozí výzvě, která již byla uzavřena, došlo k významnému zjednodušení administrativních kroků při podání žádosti a následné
realizaci projektů. Byla např. změněna definice bytového domu tak, aby byla v souladu
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale
platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí
jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané
v katastru jako rodinné domy nebo víceúčelová stavba. Žádosti o podporu bude možné
podávat od 2. února, všechny potřebné podklady naleznete zde. ●

Za smart a elektromobilitou do Brna
Součástí veletrhu Amper, který proběhne 20. až
23. března v Brně, bude již tradičně také konference Smart city v praxi. Představí se na ní inteligentní
energetické sítě (smart grids), systémy inteligentních
budov, systémy inteligentního řízení osvětlení, e-mobilita a další principy vedoucí k efektivnímu využití
energie a zdrojů. Stejně jako v loňském ročníku se
i letos uskuteční seminář Perspektivy e-mobility,
jehož se zúčastní jak výrobci automobilů, nabíjecích
stanic a dalších technologií spojených s elektrickými
pohony, tak také zástupci státní správy a samosprávy.
Hovořit se proto bude nejen o technických detailech, ale i o možnostech financování
pořízení elektromobilů, o podpůrných programech pro infrastrukturu a také o zkušenostech z praktického používání automobilů na elektrický pohon. Více informací o veletrhu
a jeho doprovodném programu najdete zde. ●

Budoucnost energetiky v ČR
Komise pro životní prostředí a komise pro energetiku Akademie věd ČR zvou
zájemce na odborný pracovní seminář s názvem Perspektivy rozvoje energetiky v ČR.
Konat se bude 31. ledna v Praze. Účastníci se budou zabývat zejména otázkami, jak
připravit českou energetiku na ukončení životnosti části uhelných elektráren v blízké
budoucnosti a jakou perspektivu má u nás jaderná energie. Probírat se budou i možnosti
přechodu na různé varianty nízkoemisní energetiky. Více informací a přihlášky k účasti
je možné vyžádat na adrese vitkova@ssc.cas.cz. ●

Článek o spolupráci Rožnova pod Radhoštěm s místními
podnikateli
Zprávu o perspektivách
elektrobusů v městské hromadné dopravě
Zamyšlení nad potřebami
finančně dostupného bydlení
Představení zajímavé aktivity zaměřené na prevenci
závislostí u žáků a studentů
Informaci o změnách v integrovaném povolení
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

Pomozte Evropě
Evropská komise vyzývá odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku,
který pomůže s přípravou finančního
rámce v období po roce 2020. Cílem
je získat názory na dosavadní postupy
i podporované oblasti a zajistit jejich
optimální nastavení pro příští programové období. Dotazník je ve 23
úředních jazycích EU včetně češtiny.
Najdete ho zde. ●
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Na lepší cesty přes hranice

O energiích ve veřejné správě
Společnost B.I.D. services připravuje na 30. ledna konferenci s názvem Energetický
management pro veřejnou správu. Její účastníci budou hovořit o aktuálních otázkách
v oblasti řízení energií ve městech, obcích i dalších organizacích veřejné správy. Probírat
se bude např. energetický management ve veřejné správě a zkušenosti s jeho zaváděním,
získávání a využívání dat o spotřebě energie, provozování městských energetických
portálů a další témata. V rámci programu konference budou také vyhlášeny výsledky
soutěže o nejlepší EPC projekt. Více informací najdete zde. ●

V rámci programu slovensko-české
přeshraniční spolupráce Interreg byla
vyhlášena výzva na předkládání žádostí
o dotaci zaměřená na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro
obyvatele a návštěvníky přeshraničního
regionu. Ve výzvě je připraveno
17 mil. €, z dotace lze uhradit až 85 %
uznatelných nákladů. Peníze je možné
využít na plánování, přípravu, budování nebo rekonstrukci cyklistických
cest a turistických chodníků nebo na
zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními
a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu silnic II. a III. třídy.
Žádosti o podporu je možné podávat do
16. dubna, více informací najdete zde. ●

Na ochranu před povodněmi
V rámci operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena nová výzva pro státní podniky a příspěvkové organizace v oblasti vodního hospodářství. Cílena je na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni, na vybudování či modernizaci
systémů předpovědní povodňové služby a na projekty budování a modernizace systémů
předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů
na státní úrovni. Pro uvedené účely je ve výzvě připraveno 250 mil. Kč, podpora jednotlivých projektů může dosáhnout až
85 % uznatelných nákladů. Žádosti je možné podávat do 2. července. Podrobné informace k výzvě naleznete zde. ●

Konference Den malých obcí
Na sklonku února 2018 – v úterý 20. 2. v Praze a o týden později, v úterý 27. 2.
v Prostějově – se již počtyřicáté deváté uskuteční pod názvem Den malých obcí odborná
konference určená starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy, a to nejen
z malých obcí.
Účastníci této tradiční akce se jako obvykle setkají s čelnými představiteli rezortních
ministerstev a budou moci získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména
z oblasti regionálního rozvoje, dopravní obslužnosti, dotační politiky, financování, kontroly apod. Na programu setkání jsou informace o podpoře z programů Ministerstva pro
místní rozvoj, problematika obslužnosti venkova (Ministerstvo zemědělství), podpora
obcí v rámci OPŽP a SFŽP (Ministerstvo životního prostředí), hospodaření obcí a státní
rozpočet (Ministerstvo financí) a metodická doporučení k aktuálním úkolům obcí (Ministerstvo vnitra). Generálním partnerem akce je Komerční banka.
V obsáhlé výstavní části DMO se představí celá řada dodavatelů informačních a komunikačních technologií, městského mobiliáře, kancelářského vybavení, prostředků
pro bezpečnost silničního provozu, komunální techniky či poskytovatelé konzultačních
služeb. Více o konferenci zde. ●

Vůči malým obcím
shovívavější?
Ministerstvo vnitra slíbilo navrhnout v rámci projednávání zákona
o zpracování osobních údajů, kterým se
do české legislativy přenesou podmínky z nařízení GDPR, úpravu výše sankcí pro malé obce či malotřídky tak, aby
pro ně nebyly likvidační. Vyplynulo
to z jednání ministra vnitra Lubomíra
Metnara s předsedou Sdružení místních
samospráv Stanislavem Polčákem.
Vzhledem k tomu, že vláda pracuje
v demisi, je otázkou, do jaké míry
se ministrova slova skutečně projeví
v praxi. ●

ISSS/V4DIS 2018
XXI. ročník konference
ISSS/V4DIS 2018 se koná ve dnech
9.–10. dubna 2018 v Hradci Králové.
Tématy konference bude eGovernment na národní, regionální i lokální
úrovni, rozvoj a zkvalitňování využití
ICT ve veřejné správě, bezpečnost
informačních systémů, GDPR, atd.
Více informací o programu najdete zde.
Registrovat k účasti se můžete zde ●
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Využití map ve veřejné
správě

Odpady a cirkulární ekonomika
Letošní ročník konference Odpad zdrojem nese podtitul Zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí. Konat se bude 8. a 9. března v Choťovicích a organizátoři
mj. slibují představit vizi cirkulárního města připraveného na legislativní i klimatické
výzvy. Na programu jsou také informace o chystaných legislativních změnách v oblasti
odpadů, ukázky různých možností financování projektů i náměty na zadávání veřejných
zakázek tak, aby bylo podpořeno využívání druhotných surovin. Prezentovat se budou
rovněž příklady a výsledky dobré praxe v odpadovém hospodářství a další zajímavá
témata. Akce bude navíc doplněna o workshopy, exkurzi a společenský večer. Více informací naleznete zde. ●

Nové mapové podklady
V rámci přípravy územněanalytických podkladů ČR k problematice cestovního
ruchu pořizovaných Ministerstvem pro místní rozvoj došlo k aktualizaci mapových
podkladů vymezujících tzv. rajonizaci cestovního ruchu. Výstupem je vytvoření tří samostatných mapových podkladů: klasifikace krajiny z hlediska předpokladů cestovního
ruchu, funkčně-prostorové typologie středisek cestovního ruchu, rajonizace cestovního
ruchu. Zpracované výstupy budou sloužit širokému spektru uživatelů, vhodně je lze
využít např. v rámci aktualizace územněanalytických podkladů krajů a obcí při zpracování tématu rekreace a cestovní ruch, dále při rozhodování o budování nebo rozšiřování
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, při určování vhodné velikosti
území turistické destinace nebo při volbě vhodné formy cestovního ruchu pro danou
oblast. Výstupy jsou dostupné jak v podobě publikovaných mapových výstupů, tak
i v podobě editovatelných mapových podkladů. ●

Seminář o vozovkách
Studio Axis pořádá 27. února v Praze akreditované školení s názvem Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav. Jeho obsah se zaměří na druhy poruch vozovek
a jejich příčiny, posouzení stavu
vozovky, diagnostické metody, návrhy způsobů oprav a příklady oprav
vozovek. Školení je určené správcům
a majitelům pozemních komunikací,
úřadům, projektantům, stavebním
firmám, dozorům i dalším zájemcům.
Podrobné informace a online přihlášku najdete zde. ●

Nadace Partnerství pořádá ve dnech
22.–23. května již čtvrtý ročník odborné
konference na téma geografické informační systémy s názvem Mapy jsou pro
každého. Konference letos proběhne
v hotelu Svratka v lokalitě CHKO Žďárské vrchy na Vysočině. Pro účastníky
jsou připravena témata: aplikační řešení
pro územní plánování, zemědělství
a životní prostředí, smart city, chytrá
mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy, geoportálová řešení,
dálkový průzkum země, majetek obcí
a jeho správa, 3D vizualizace v praxi,
prostorové analýzy v každodenním
životě, nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje, integrace GIS do
strategických, koncepčních a analytických dokumentů a vzdělávání v GIS.
Podrobné informace najdete zde. ●

Jak financovat vodovody
Konferenci s názvem Financování
vodárenské infrastruktury připravuje
společnost B.I.D. services na 8. února.
Konference se bude konat v Praze a na
programu jsou jak shrnující údaje za
vodárenství v ČR, tak také představení
výsledků benchmarkingu ve vodárenství za rok 2016 a rovněž představení
možností, jak financovat vodárenské
projekty z dotačních titulů. Hovořit se
bude také o aplikaci nařízení GDPR ve
vodárenské praxi, o dálkových odečtech
spotřeby vody nebo o nejvhodnějším
nastavení smluv pro různé modely provozování vodárenské infrastruktury. Více
informací o programu najdete zde. ●

Jak jste na tom s odpady?
Redakce časopisů PRO města
a obce a Odpadové fórum mapují stav
odpadového hospodářství v českých
městech a obcích. S prosbou o spolupráci se obracíme i na Vás – naše čtenáře
z městských a obecních úřadů – a prosíme Vás o vyplnění krátkého online
dotazníku. Výsledky nám pomohou se
základní orientací, jak jednotlivé obce
a města přistupují k zajištění odpadového hospodářství, a stanou se podkladem
pro další podrobnější šetření a analýzy. Zároveň mohou sloužit jako zdroj
informací pro jednání o osudu zákona
o odpadech, který minulá vláda odložila
a nová se jím bude muset brzy zabývat.
Dotazník, jehož vyplnění Vám nezabere více než 5 minut, najdete zde. ●
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Naučte se vystupovat
s Karlem Voříškem

Zapojte se do výsadby
stromů svobody
Celorepubliková kampaň Stromy svobody 1918–2018 vyhlášená Nadací Partnerství
ke stému výročí vzniku Československa už díky pomoci a zájmu obyvatel z regionů objevila téměř 500 zapomenutých stromů. Místní skupiny obyvatel také v rámci kampaně
budou letos v říjnu vysazovat nové stromy svobody. Prvních 100 zájemců, kteří se do
15. února přihlásí, získá zdarma zapěstovanou sazenici lípy od firmy Arboeko. Další
finance na výsadbu se budou shánět prostřednictvím crowdfundingové sbírky. Majitelům
již vzrostlých stromů svobody se nabízí sponzorské ošetření jedním z certifikovaných
arboristů, kteří v rámci kampaně poskytnou své služby bez nároku na odměnu. Podrobné
informace o kampani a o možnostech zapojení najdete zde. ●

Akce zdravých měst
Letošní Jarní škola zdravých měst se uskuteční 21.–23. března
v Dačicích. Již tradiční akce Národní sítě Zdravých měst (NSZM)
bude zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům
o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného
rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze zdravých měst, osvědčené kampaně a rovněž nabídku odborných partnerů.
Druhý den jarní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory zdravých municipalit a regionů a MA21 zaměřené na téma zapojování veřejnosti. Závěrečný den proběhne
nácvik práce s informačním systémem DataPlán a s tematickými portály NSZM, pozornost bude také věnována využití sociálních sítí.
Ještě před jarní školou proběhne 6. března v Praze pravidelné setkání (nejen) zdravých
městských částí k mezinárodnímu programu Zdravé město i metodě MA21. Akce bude zaměřena především na témata: plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, aktivní participace
veřejnosti i využití metody MA21 a dalších nástrojů pro kvalitní veřejnou správu.
Podrobní informace k jarní škole najdete zde, k setkání městských částí zde. ●

Geologický workshop
Workshop s názvem Moderní technologie a geologie se bude konat 22. února v Chrastné v Libereckém kraji. Zájemcům se na něm představí geologická příhraniční kooperační
síť Gecon, jejímž prostřednictvím se sdílejí informace o geologických zajímavostech a geologickém bohatství v euroregionu Nisa. Hovořit se také bude o užití moderních metod
v geologii, 3D animacích a mapových aplikacích. Vše doprovodí praktické příklady a zkušenosti odborníků z terénu. Účast je zdarma, program bude probíhat v češtině a němčině se
simultánním tlumočením. Podrobné informace a kontakty na organizátory najdete zde. ●
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Pro všechny, kteří nejen v rámci
své profese potřebují přesvědčivě
a racionálně argumentovat, kteří se
musí dnes a denně rychle rozhodovat,
kteří organizují své podřízené nebo
tým, hájí a získávají podporu pro své
cíle, projekty, záměry či rozhodnutí,
je určen praktický jednodenní trénink
s názvem Taktická rétorika aneb
Úspěch v jednání a vyjednávání. Trénink vede známý moderátor a lektor
Karel Voříšek, který poutavou formou
na svém vlastním příkladu ukazuje, jak
se zbavit ostychu před lidmi, vypořádat se s nástrahami jednání a veřejného
vystupování a hlavně, jak překonat
sám sebe.
Trénink organizuje Evropské regionální vzdělávací centrum v Praze,
nejbližší termín konání je 19. února.
Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde. ●

Mladí architekti iniciují
změny
Až do 29. června mohou mladí
architekti a studenti architektury do
33 let přihlašovat své práce do 10. ročníku soutěže Young Architect Award.
Tématem je tentokrát architektonické
dílo, které iniciuje společenský život
a rozvoj místa. Soutěž probíhá v rámci
odborného doprovodného programu
mezinárodního stavebního veletrhu
For Arch a ceremoniál s vyhlášením
výsledků se uskuteční v pražské Galerii
VI Per. Více informací najdete zde. ●

Pomoc uhelným regionům
Evropská komise spustila novou
platformu, která by měla pomoci
uhelným regionům vytvořit strategii
pro transformaci a podpořit jejich
přechod na čisté zdroje energie. Platforma sdružuje evropské, regionální,
národní a místní subjekty a bude se
zaměřovat na sociální témata, strukturální transformaci, nové dovednosti
a způsoby financování přeměň daných
regionů. V první fázi se platforma
zaměří na uhelné regiony a poté by
se měla rozšířit i na další uhlíkově
intenzivní regiony. ●
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