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V únorovém vydání tištěného
měsíčníku PRO města a obce,
které právě vychází, najdete:
Rozhovor s hejtmanem
Zlínského kraje Jiřím Čunkem
Téma měsíce věnované
odpadům a kolektivním
systémům

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 po čtyřicáté 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. ●

Bezpečná škola
S možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení budou mít příležitost se seznámit účastníci konference Bezpečná škola, která se bude konat 24. května
v Praze. Mezi letošními tématy se objeví objektová bezpečnost, chytré technologie či
dotační programy. Samostatný přednáškový blok bude věnován tématům kyberšikana,
internetová bezpečnost a GDPR. Konferenci pořádá společnost Mascotte a podrobný
program i přihlášku naleznete zde. ●

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

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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Údržba sídelní zeleně

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. ●

Město Dobříš ve spolupráci se
spolkem Dendrologická Zásmuky zve
zájemce na vzdělávací program Údržba
sídelní zeleně. Toto setkání odborníků
s úředníky a pracovníky správy zeleně
se koná 1. března v Dobříši. Na programu je mj. přednáška Václava Větvičky
na téma zeleň v intravilánu – význam,
klady a úskalí nebo prezentace zkušeností Marka Žďárského s péči o stromy
ve městech a obcích od výsadby až
po kácení. Součástí akce je i odborná
exkurze do anglického parku zámku
Dobříš. Podrobný program a přihlášky
si můžete vyžádat na e-mailové adrese
dendrologicka@seznam.cz. ●

Elektronické zadávání
pro začátečníky?

Hlasujte pro ořešák
Mezi třinácti finalisty ankety Evropský strom roku 2018 reprezentuje Českou republiku 230 let starý ořešák černý z Kvasic na Kroměřížsku. Pozornost hlasujících chce přitáhnout nejen svými rozměry, ale také příběhem, který se váže k místní historii. Součástí
letošního ročníku ankety pořádané organizací Environmental Partnership Association
je projekt Trees in Need (Stromy v nouzi), jehož cílem je získání financí na ochranu
ohrožených evropských stromů. Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže se
uskuteční 21. března v Bruselu. Hlasovat pro českého favorita, případně podpořit ohrožené stromy můžete zde. ●

Podpora bezbariérových měst a obcí
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany připravuje na 15. března seminář nazvaný
Bezbariérová města a obce – zpřístupňování
veřejných budov a komunikací prostřednictvím
příspěvku ze státního rozpočtu. Konat se bude
v Praze a jeho cílem je představit národní
rozvojový program mobility pro všechny. Ten
podporuje výstavbu a financování komplexních
bezbariérových tras ve městech a obcích a svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. Podporovaná opatření zahrnují zejména
odstraňování bariér v budovách státních
a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy.
Účastníci semináře budou seznámeni s nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů, aby
byli schopni program mobility využít k podpoře projektů ve svém městě či obci. Bližší informace o programu a možnostech účasti
najdete zde. ●

Na 20. února připravila společnost
Otidea seminář s názvem Začínáme zadávat elektronicky. Jeho cílem je seznámit zájemce s národním elektronickým
nástrojem, který umožňuje komplexní
administraci veřejných zakázek jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak mimo tento
zákon. Součástí semináře jsou praktické
ukázky práce s národním elektronickým
nástrojem a řešení konkrétních situací
a problémů při zadávání a administraci
veřejných zakázek. Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra a koná se
v Praze. Podrobnosti najdete zde. ●

Týden výzkumu a inovací
Ve dnech 6.–8. března se v Hustopečích u Brna koná další ročník Týdne
výzkumu a inovací pro praxi a životní
prostředí. V jeho rámci proběhnou
tři tematicky specializovaná odborná
setkání: konference Aprochem, symposium Odpadové fórum a konference
Průmyslová ekologie. Podrobné informace ke všem akcím najdete zde. ●

Recyklujeme
A tím to
nehasne!

www.ekolamp.cz
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Odpovědné zadávání

Proměňte zahradu ve školce
Až do 31. března mohou mateřské školy žádat o grant na proměnu své zahrady
v rámci programu s názvem Zahrada hrou. Vyhlašuje ho Nadace Proměny Karla Komárka s cílem pomoci školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí,
kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah
k okolnímu světu. Na zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace,
stavební a vegetační úpravy, údržbu a rozvoj zahrady může škola získat až 800 tis. Kč.
Projekty by měly být realizovány se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky. Podrobné informace o grantové výzvě najdete zde. ●

Co s odpadem po roce 2024?
Zhodnocení aktuální situace a nástin možných řešení, jak se připravit na zákaz
skládkování v roce 2024, si klade za cíl konference Komunální odpad 2024+, kterou na
28. února připravuje společnost B.I.D. services. Hovořit se bude nejen o legislativě, ale
také o tom, jak v obcích zavést oběhové hospodářství, zda se vyplatí odpady energeticky
využívat a jaké další možnosti využití a likvidace odpadů máme. Součástí budou i praktické příklady z obcí, měst a firem, které se vydaly cestou snižování produkce odpadů
a zvyšování třídění a recyklace. Program a přihlášky na akci najdete zde. ●

Výzvy na zlepšení životního
prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo čtyři nové výzvy z operačního programu
Životní prostředí. Od 1. února je tak možné
podávat další žádosti o podporu projektů,
které pomohou pečovat o českou přírodu
a krajinu, usnadní návštěvníkům její poznávání či zlepší vodní režim v krajině. Pro žadatele je připraveno celkem 830 mil. Kč.
Z výzvy č. 91 budou podpořeny především projekty cílené na zajišťování péče o národní
kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování
návštěvnické infrastruktury. Výzva č. 92 je určena na péči o cenná stanoviště a vzácné
druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Výzva č. 93 cílí na zlepšování funkčnosti
krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu
a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování
stavu lesů. Výzva č. 94 podporuje zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do
všech výzev trvá do 4. dubna. Kompletní znění výzev včetně příloh najdete zde. ●

Zlato pro obecní tiskoviny
Ještě do 15. února je možné přihlašovat korporátní média do
soutěže Zlatý středník, jejíž 16. ročník organizuje PR Klub. Jednou
z kategorií jsou také média veřejné správy. Posuzovány v ní budou tiskoviny určené pro
občany krajů, měst či obcí. Tyto tiskoviny musí být vydávané nejméně dvakrát ročně.
Každé přihlášené médium obdrží detailní hodnoticí list od poroty, kterou bude tvořit
40 předních odborníků v oblasti komunikace. Vyhlášení vítězů se uskuteční v dubnu.
Propozice soutěže a přihlášky najdete zde. ●

Na internetovém portálu, který
Ministerstvo práce a sociálních věcí
zřídilo na podporu sociálně odpovědného veřejného zadávání, byla zveřejněna
metodika odpovědného veřejného
zadávání a e-learnigový kurz. Metodika
seznamuje s právními předpisy, které
umožňují zohledňování aspektů odpovědného
veřejného
zadávání,
a rovněž
popisuje
oblasti, které lze odpovědným
zadáváním
podpořit.
Publikace
ODPOVĚDNÉ
byla zpraVEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
cována ve
metodika
spolupráci
s Ministerstvem
pro místní
rozvoj, aby byla v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.
E-learningový kurz umožňuje zadavatelům získat komplexní přehled, jakým
způsobem lze uplatňovat principy
odpovědného zadávání v jednotlivých
společenských oblastech a jaké nástroje
k implementaci těchto principů je možné využívat. Dodavatelé se prostřednictvím kurzu mohou seznámit s tím,
co se od nich očekává, a připravit se na
veřejné zakázky, které budou vedeny
v režimu odpovědného zadávání. Metodiku můžete stáhnout zde, e-learningový kurz najdete zde. ●
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

„Odpovědnost je cena za velikost.“
Winston Churchill

Seznamte se s GDPR
Společnost Otidea pořádá 22. února
v Praze seminář s názvem Seznamte
se s GDPR. Účastníci se během něj
seznámí se základními pojmy souvisejícími s evropským nařízením o ochraně
osobních údajů, se způsoby a principy
zpracování osobních údajů, s možnostmi
ochrany těchto údajů a se sankcemi, které hrozí za nesplnění podmínek nařízení.
Po absolvování semináře by měli být
schopni identifikovat všechny povinnosti správců a zpracovatelů vyplývající
z nového nařízení a orientovat se v dané
problematice. Seminář je akreditován
Ministerstvem vnitra, odrobný program
a přihlašovací formulář najdete zde. ●
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Naučte se vystupovat
s Karlem Voříškem

Semináře k energetickým úsporám
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo již třetí sérii seminářů věnovaných problematice energetických úspor. Během nich budou účastníci seznámeni s možnostmi získání podpory na zateplování budov, výměnu zdrojů tepla či výstavbu nových nízkoenergetických budov jak z evropských fondů, tak z národních programů. Semináře se uskuteční
ve všech krajských městech. Účastníkům pomohou semináře s orientací v problematice
energetických úspor pro veřejné budovy, podniky a rodinné i bytové domy. Účast je
zdarma, předem je však třeba se registrovat. Kontakty pro registraci a podrobné informace najdete zde. ●

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. ●

Termíny a místa konání seminářů:
České Budějovice
Liberec
Brno
Pardubice
Hradec Králové

13. 2.
21. 2.
22. 2.
27. 2.
6. 3.

Plzeň
Olomouc
Karlovy Vary
Ostrava
Zlín

13. 3.
14. 3.
15. 3.
20. 3.
21. 3.

Ústí nad Labem
Praha
Jihlava

3. 4.
10. 4.
17. 4.

Krajská setkání k problematice
samospráv
Svaz měst a obcí pořádá v termínech od 13. února do 29. března další ročník
krajských setkání starostek a starostů s odborníky na aktuální témata samospráv. Letos
se program setkání zaměří mimo jiné na novelu zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, situaci ve školství, kontroly, dopravu a místní
komunikace, sociální služby, sociální bydlení aj. Účastníci budou rovněž informováni
o svazových projektech a závěrech velké analýzy potřeb měst a obcí. Klíčovým bodem
programu bude GDPR. Podrobnější informace a přehled termínů konání v jednotlivých
krajích najdete zde. ●

Pozemní komunikace v právu
Vzdělávací akademie Havel & Partners připravila na 4. května seminář s názvem
Pozemní komunikace a veřejná prostranství v soukromém právu. Jeho obsah se zaměří
na soukromoprávní otázky pozemních komunikací a veřejných prostranství, které přinášejí problémy v praxi. Hovořit se bude např. o vlastnickém a užívacím režimu, právních
titulech pro umísťování a užívání pozemních komunikací, náhradě za užívání pozemních
komunikací a veřejných prostranství a dalších tématech. Seminář se koná v Praze, bližší
informace najdete zde. ●
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Do práce na kole
už od května
V březnu startují registrace do
celostátní soutěže týmů Do práce na
kole, vlastní závod se pak uskuteční
v průběhu května. Akce, kterou pořádá
spolek Auto*Mat ve spolupráci s místními organizátory, podporuje hravou
formou téma udržitelné mobility, městské cyklistiky a zdravého životního
stylu. Soutěžící vytvoří týmy o 2 až 5
členech (nejčastěji na svém pracovišti)
a snaží se po celý květen dopravovat
„na vlastní pohon“. V několika disciplínách pak mohou vyhrát řadu cen
a využít spousty výhod. Více o soutěži,
pravidlech i výhrách najdete zde. ●
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