elektronický
zpravodaj

Dotace na domovní čistírny
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu na budování soustav domovních
čistíren v obcích. Soustava musí odkanalizovat minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města a o příspěvek je možné žádat pouze pro rodinné či bytové
domy do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Výše příspěvku je odstupňována podle
kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tis. Kč. Ve výzvě je celkově alokováno 200 mil.
Kč, žádosti bude možné podávat od letošního 2. března do 30. června 2021. Podpořené
projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024. Více informací o výzvě
najdete zde. ●

Modernizace rozvodů tepla
Na modernizaci rozvodů tepelné energie a menších energetických zdrojů je zaměřena dotační
výzva Agentury pro podnikání a inovace
(API) v rámci operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem
výzvy je podpora projektů maximálního využití
kombinované výroby elektřiny a tepla, odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, resp.
energeticky účinného dálkového vytápění
a chlazení, a to zejména modernizací soustav
zásobování tepelnou energií, optimalizací jejich
provozu a snižováním ztrát tepla v rozvodných
tepelných zařízeních. Dotace je poskytována ve
výši 0,5 až 200 mil. Kč na projekt. Plánovaná
alokace je 400 mil. Kč, při posuzování budou
zvýhodněny projekty realizované v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Žádosti
o podporu je možné podávat až do 14. prosince. Podrobné informace a potřebné dokumenty k přihlášení do výzvy najdete zde. ●

Postavte
venkovní fitpark
Přispějeme vám!

Dotační akce až 55%
na váš záměr.
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V únorovém vydání
tištěného měsíčníku PRO
města a obce, které pro
vás právě připravujeme, se
můžete těšit na:
Rozhovor s ředitelem
Národní sportovní agentury
Milanem Hniličkou
Téma měsíce věnované
nakládání s odpady
Příklad úspěšně
zvládnuté revitalizace
zeleně v Chorušicích
Článek o využití
transparentního účtu při
odpovědném zadávání
zakázek
Náměty z měst
přátelských seniorům
Zamyšlení nad úlohou
bikesharingu
Upozornění na
povinnost dodržovat
autorské právo při
architektonických soutěžích
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne
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Soutěž webových stránek
měst a obcí

Webinář k výběru dodavatelů
Pro všechny, kdo připravují nebo již organizují zadávací řízení v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP)
je určen vzdělávací webinář s názvem Jak
správně soutěžit dodavatele v IROP. Organizuje ho agentura enovation 6. února od 10
do 11 hodin. Účastníci během něho získají od zkušené lektorky důležité informace
k organizaci zadávacích řízení a budou moci v online přímém přenosu položit otázky,
které je zajímají. Účast na webináři je zdarma, registrovat se můžete zde. ●

Jak měřit spotřebu tepla
Asociace dodavatelů tepla a technologií
pořádá 12. února v Pardubicích odborný seminář na téma měření tepla a teplé vody. Na semináři se bude hovořit
o povinnostech v oblasti měření tepelné
energie podle směrnice EU, o odečítání
měřidel pomocí smarphonů a o využití
nových technologií v procesu zpracování dat z odečtů spotřeby tepelné energie.
Probírat se budou také metodiky pro
zpracování výsledků měření a výpočet
míry spotřeby tepla a teplé vody. Podrobný program semináře najdete zde. ●

Ještě do konce
ledna je možné
posílat přihlášky do soutěže
o nejlepší webové
stránky a elektronické služby
měst a obcí Zlatý
erb. Soutěžící kromě porovnání svých
webů s ostatními obcemi a městy
získají zdarma analýzu, zda jejich
webové stránky vyhovují všem legislativním požadavkům, seznámí se se
současnými trendy v oblasti tvorby
webových stránek a získají inspiraci,
nové nápady a nové zkušenosti, které
budou moci uplatnit při dalším vylepšování prezentací na internetu. Všechny přihlášené weby budou nejprve
hodnoceny v krajských kolech a finalisty z těchto kol následně posoudí
celostátní odborná porota. Výsledky
celostátního kola budou vyhlášeny na
konferenci ISSS v Hradci králové
20. dubna. Propozice soutěže a přihlašovací formuláře najdete zde. ●

Česká cena za architekturu

Zvyšování kvality
správních úřadů

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník
České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky
za posledních pět let. Architekti do ní mohou
svá díla přihlašovat do 1. dubna. Přihlášené
projekty posoudí sedmičlenná mezinárodní
porota. Přihlašování probíhá formou online
formuláře a není spojeno s žádnými náklady
ze strany soutěžících architektů. Výsledky
budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru,
jenž se uskuteční v listopadu 2020. Podrobná pravidla soutěže a přihlašovací formulář
naleznete zde. ●

Ministerstvo vnitra a Klub veřejné
správy České manažerské asociace
pořádají 12. března v Praze kulatý
stůl na téma IT podpora pro zvyšování
kvality správních úřadů. Hovořit se
bude zejména o sdílené metodice
modelování úřadů a vazbě na řízení
kvality. Představeny budou praktické
zkušenosti s využitím ICT podpory
pro řízení kvality a příklady integrace
metod a metodiky řízení kvality ve
veřejné správě. Podrobné informace
o programu najdete zde. ●

zlatý erb
2020

22. ročník
www.zlatyerb.cz

Analýza stávajících webových stránek zdarma
Zvýhodněné vstupné na konferenci ISSS 2020
Pohled zvenku a objektivní srovnání

Uzávěrka 31. 1. 2020

Možnost využití příkladů dobré praxe
Více informací na www.zlatyerb.cz

Staňte se specialistou na
veřejné zakázky
Společnost Otidea pořádá 6. února v Praze seminář s názvem
Specialista na zadávání veřejných
zakázek. Seminář je akreditován
Ministerstvem vnitra a účastníci
během něj získají znalosti o pravidlech zákona o zadávání veřejných
zakázek a seznámí se s příklady
uplatňování tohoto zákona v praxi.
Podrobné informace o náplni
semináře a možnostech přihlášení
najdete zde. ●

Výhodná půjčka na
financování dotačních
projektů

Podpora fotovoltaických systémů
Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila dotační výzvu na podporu instalace
fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu. Podpora je určena zejména firmám, ale
mají na ni nárok i společnosti vlastněné městy a obcemi. Dotace je poskytována ve výši
2 až 50 mil. Kč na projekt, míra podpory se liší dle velikosti podniku. Celkově je ve
výzvě alokováno 500 mil. Kč. Žádosti je možné podávat až do 31. srpna. Více informací
najdete zde. ●

Celonárodní iniciativa
Sázíme budoucnost čtyři
měsíce od svého startu
propojila tisíce sázejících.
Ti se postarali o výsadbu
více než 420 tisíc stromů
ve volné krajině i ve
městech. Do roku 2024
iniciativa míří na 10 milionů stromů. S výsadbou solitérních stromů,
remízků mimo les, alejí
či sadů se mohou připojit
libovolné skupiny i jednotlivci. Organizátoři akce si
chválí zejména vstřícný
postoj starostů, kteří
organizují sázecí akce ve
svých obcích a městech.
Pro aktivní „sazeče“ byla
vyhlášena soutěž Zlatý rýč, v níž budou oceněni ti, kteří vysadí nejvíce stromů. Podrobné informace o pravidlech akce, možnostech finanční podpory nových výsadeb a počtu
vysázených stromů najdete zde. ●

Ilustrační foto: Nadace Partnerství

Sázíme budoucnost

Obce, města, kraje či dobrovolné
svazky obcí mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí na vodohospodářské
projekty. Podmínkou je, aby tyto
projekty získaly dotaci z operačního
programu Životní prostředí a žadatel měl omezenou možnost opatřit si
prostředky z tržních zdrojů. Půjčka
může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými věcně způsobilými výdaji a poskytnutou dotací.
Kombinací půjčky a dotace tak lze
pokrýt 100 % celkových způsobilých
výdajů. Úroková sazba půjčky je po
dobu realizace projektu nulová, od
dokončení projektu je pak stanovena
v konstantní výši 0,45 %. Půjčka je
osvobozena od poplatků za sjednání,
za předčasné splátky či odklad splátek. Začít splácet je možné až následující rok po ukončení čerpání půjčky. Podrobné informace a potřebné
dokumenty naleznete zde. ●

Jak na vodohospodářské projekty
Státní fond životního prostředí pořádá seminář pro žadatele o dotace z operačního programu Životní prostředí na vodohospodářské projekty. Účastníci se dozvědí, jak správně
postupovat při ex post monitoringu projektu po dobu jeho udržitelnosti, jaké má povinnosti příjemce dotace ve vztahu k naplnění podmínek nastavení ceny vodného a stočného, jak postupovat při vyplňování monitorovací zprávy a jak se připravit na kontrolu ze
strany řídicího orgánu. Náplň semináře se týká projektů podpořených v programovém
období 2007–2013 i 2014–2020. Akce se bude konat 30. ledna v Praze, podrobné informace k obsahu najdete zde. ●
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For City o budoucnosti
i současnosti
V souběhu se stavebním veletrhem
For Arch se 22. až 24. září v Praze
bude konat také veletrh For City zaměřený na moderní města a technologie, které ovlivňují život obyvatel
v nich. V rámci akce budou představena inovativní a technologická
řešení a podpůrné služby pro česká
města, obce i regiony. Prostřednictvím doprovodného programu dojde
k dialogu mezi představiteli státní
správy a samosprávy, vystavovateli
i odbornou veřejností. Součástí
programu bude také odborná konference Smart city. Podrobné a aktuální informace budou průběžně
zveřejňovány zde. ●

Stavba roku

Konference o vodárenství
Konferenci s názvem Financování vodárenské infrastruktury pořádá 5. února v Praze
společnost Bid services. Na programu jsou aktuální témata vodárenského oboru, jako
např. dotace a nové programové období EU, benchmarking ve vodárenství, moderní
technologie a smart metering, provozní modely v praxi, řešení následků nedostatku vody
či regulace ve vodárenství. Konference je určena pro zástupce soukromých i municipálních provozovatelů, vlastníky infrastruktury, starosty, vedoucí odborů a další zájemce
i odborníky. Více informací najdete zde. ●

Bude dohoda o stavebním zákonu?
Ministryně pro místní rozvoj se dohodla se Svazem měst a obcí (SMO) na principu
fungování stavebních úřadů, který bude definován v novém stavebním zákoně. Podstatou
domluveného konsenzu je, že společný model státní správy a samosprávy zůstane zachován v obcích. Vedle toho má vzniknout státní stavební správa, která bude řešit veřejně
prospěšné stavby, liniové stavby a další podobné druhy staveb. Pro občana investora se
tedy nic nezmění, své záležitosti si bude dále vyřizovat na stavebním úřadě v obci. Pokud tento úřad nestihne věc projednat v zákonné lhůtě 30 dnů, řízení procesu automaticky převezme státní stavební správa.
Sjednanou dohodu ovšem kritizuje Asociace krajů (AK), které se nelíbí nahrazení stávajících krajských pracovišť stavebních úřadů státní institucí. Podle předsedy AK Jiřího
Běhounka by tato změna vnesla do systému nepřehlednost a vedla by ke zpomalení
povolovacích procesů ve stavebním řízení. ●

Kdy provádět posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval dokument k povinnosti správců provádět
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Materiál byl doplněn o seznam
druhů operací, které nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Nyní je
vydáván pod názvem Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Materiál je určen správcům při usnadnění
rozhodování o tom, zda konkrétní zpracování podléhá povinnosti posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů, či nikoliv. Dokument je zájemcům k dispozici zde. ●
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Až do 10. června je možné přihlašovat stavby realizované v České
republice nebo postavené českými
firmami v zahraničí do soutěže
Stavba roku
2020. Všechny
přihlášené stavby
navštíví a zhodnotí odborná porota, která pěti nejlepším udělí titul stavba roku 2020.
Všechny přihlášené stavby se také
zúčastní internetového hlasování veřejnosti. Stavby nominované na titul
budou zveřejněny 7. září, vyhlášení
výsledků pak proběhne 15. října.
Podrobná pravidla soutěže a přihlašovací formulář naleznete zde. ●

Nové peníze pro kraje
Hnutí Starostové a nezávislí
(STAN) navrhuje změnu pravidel
pro rozdělování financí z rozpočtového určení daní. Nově by se ve
finančních obnosech pro jednotlivé
kraje měl zohledňovat počet obyvatel a počet kilometrů silnic II. a III.
třídy. Peníze navíc by do krajů měly
plynout z vybrané silniční daně
a z daně z minerálních olejů.
Další navrhovanou novinkou je
solidární příspěvek na pomoc
strukturálně postiženým a sociálně
slabším regionům. Míru potřebnosti
takového příspěvku by vyhláškou
určovala vláda podle aktuální míry
strukturálního postižení, která by se
stanovovala podle míry nezaměstnanosti, objemu vyplacených dávek
státní sociální podpory, případně
dalších kritérií. Návrh2/2020
novely strana 4
zákona o RUD chce STAN dostat
do Parlamentu prostřednictvím záwww.promestaaobce.eu
konodárné iniciativy Středočeského
kraje. ●

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 řady 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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