elektronický
zpravodaj

Boj se suchem –
dotace za celkem 80 milionů Kč
Do 16. března mají zájemci možnost podávat žádosti do Programu péče o krajinu.
Vyhlásilo jej MŽP se záměrem pomoci financovat především adaptaci na klimatickou
změnu a sucho. Oproti roku 2019 zamíří letos do krajiny dvojnásobná výše finančních
prostředků – 80 milionů korun. Jeden ze dvou podprogramů PPK B, sloužící i zájemcům
z řad měst a obcí, prioritně poskytne 40 milionů korun na výsadbu nelesní zeleně ve
volné krajině a tím opět podpoří iniciativu Sázíme budoucnost.
Cílem MŽP je během pěti let posílit odolnost měst a zdravou krajinu v době klimatické
změny výsadbou 10 milionů stromů. Mezi další podporované projekty v podprogramu B
patří obnova či budování tůní, péče o mokřadní plochy či výsadba stanovištně původních
druhů dřevin. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 %
uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, maximálně však na 250 tisíc korun. Více informací zde. ●

V dubnu se bude jednat
o dani z nemovitosti
Jednou z novinek daňových úprav by mohla
být změna daně z nemovitosti, aby obce mohly
zvednout místní koeficienty u této daně a tím
i sazby. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem radnic, které by tak získaly možnost zvýšit si své příjmy. Šéfka státní pokladny
Alena Schillerová svolala proto na duben po
dohodě se Svazem měst a obcí jednání pracovní skupiny. Diskutovat se bude o komplexní změně parametrů a o případné změně týkající se daně z nemovitých věcí, kde lze uvažovat o posílení rozhodovacích pravomocí
místních samospráv. Schillerová také hodlá prodloužit dobu, po jejímž uplynutí nemusí
majitel od nabytí nemovitosti při dalším prodeji platit 15procentní daň z příjmu s tím, že
současných pět let je přežitých. Výjimka by mohla být omezena na patnáct let, zatímco
změna by se týkala pouze investičních bytů. ●

AQUATHERM představí
úsporná vytápění
První březnový týden patří specialistům v oboru vytápění,
ventilační, klimatizační a sanitární techniky. Na výstavišti
v pražských Letňanech proběhne ve dnech 3. až 6. března opět po dvou letech odborný veletrh Aquatherm Praha 2020. Odborníci Státního fondu životního prostředí ČR
návštěvníkům poradí s dotacemi zaměřenými na zdroje energie, vytápění a efektivnější
hospodaření se srážkovou vodou. Poradenský stánek SFŽP ČR najdete v hale 4 pod číslem 408. Bezplatný vstup je možný po vyplnění registrace: VSTUPENKA ZDARMA. ●
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V březnovém vydání
tištěného měsíčníku PRO
města a obce, které právě
vychází, se můžete těšit na:
Rozhovor s ředitelkou
Akademie věd Evou
Zažímalovou
Téma měsíce věnované
elektronizaci veřejné správy
Zamyšlení nad možnými
změnami volebního zákona
Názor představitelů obcí
na zatížení rozpočtů úvěry
Příklad sociálně
odpovědného zadávání
v Barceloně
Rozbor, jak se mohou
zastupitelé vyhnout
odpovědnosti za škodu
způsobenou nesprávným
rozhodnutím
Náměty na využití dotací
z Ministerstva životního
prostředí
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne
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Městské části (se) inspirují

Soutěž MANAŽER ROKU –
kategorie Veřejná správa
Již 29. dubna proběhne v pražském paláci Žofín slavnostní udělení cen laureátům
soutěže MANAŽER ROKU – nejlepším manažerům v ČR za rok 2019. Jednou z deseti
hlavních kategorií je manažer veřejné správy, tedy řídící pracovník působící v oblasti
poskytování veřejných služeb a veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni. Zahrnuje například i správu veřejných financí. V loňském ročníku zvítězil v uvedené kategorii Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opava. Další informace o soutěži a možnosti
přihlášení do poloviny března 2020 zde. ●

Geoinformace ve veřejné správě
Novotného lávka v Praze bude ve dnech 4. a 5. května hostit účastníky 13. ročníku
konference zaměřené na široké spektrum témat, jejichž společným jmenovatelem jsou
geoinformace. Jednat se bude například o digitalizaci stavebního řízení, smart city
a mnoha aspektech využití geoinformací, včetně využití geoportálu pro veřejnou správu
a uživatele. Další informace najdete zde. ●

Premiéra veletrhu
FOR CITY v září 2020
V areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech proběhne od
22. do 24. září 2020 veletrh FOR CITY. „Ve spolupráci
s odbornými partnery rozvíjíme nový, specifický veletrh
FOR CITY, který přinese inovativní a technologická řešení a také podpůrné služby pro
česká města, obce i regiony,“ říká ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka. Pro municipality, vystavovatele i odbornou veřejnost připravují organizátoři třídenní program
sestavený na základě příkladů dobré praxe. Moderní technologie stále více pronikají do
oblasti řízení měst, obcí a regionů a v různých formách a míře zastupují koncept mart
city. Veletrh FOR CITY, pořádaný souběžně s veletrhem FOR ARCH akcentuje inteligentní městskou energetiku a infrastrukturu, urbanismus, městskou zeleň, vodní prvky
a služby, informační a komunikační technologie, řízení dopravy. Další informace zde. ●

O dobré praxi, zkušenostech a praktických odporučeních z prostředí
městských částí hlavního města bude
celodenní setkání zastupitelů a odborných partnerů
pod názvem
Městské části
(se) inspirují.
Uskuteční se
17. března na
Staroměstské
radnici v Praze.
Další informace
jsou k dispozici
zde. ●

Seminář Řádná správa
věcí veřejných
Jedinečnou příležitost setkat se v Praze se zástupci municipalit z Norska,
Lichtenštejnska a Islandu a osobně
s nimi projednat možnosti projektové
spolupráce nabízí akce pod názvem
Řádná správa věcí veřejných. Uskuteční se 31. března. Pokud vás téma
zajímá a plánujete se k tomu ucházet
o grant z fondů EHP a Norska, informace najdete zde. ●

Jarní Škola Zdravých měst
2020
Ve dnech 1. a 2.
dubna proběhne
v Litoměřicích
jarní Škola NSZM
ČR. Její součástí
je otevřený seminář či akreditované
vzdělávání. Škola má i tentokráte bohatý doprovodný a kulturní program.
Další informace zde. ●

Konference ISSS 2020 se blíží
Organizační tým konference ISSS již naplno zahájil přípravné práce k 23. ročníku
populární konference ISSS. Konat se bude 20. a 21. dubna 2020 v kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové. Mezi nosnými tématy nebudou chybět diskuze odrážející stav
e-governmentu, otázky elektronické identity a efektivní komunikace občanů s veřejnou
správou či problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Účastníci se mohou těšit na
témata ohledně rozvoje infrastruktury, pokračování projektů chytrých měst a regionů,
digitalizace veřejné správy, justice, záležitosti souvisejících rezortů. Organizátoři očekávají dvě tisícovky hostů. Dostaví se řada členů vlády, desítky senátorů a poslanců, šéfové
státních organizací, hejtmani, primátoři a zástupci státní správy i samospráv. Počítá se
i s přítomností řady hostů ze zahraničí. Součástí programu bude mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), na níž se pravidelně
scházejí zástupci veřejné správy zemí V4 a jejich sousedů a probírají aktuální problémy.
Další informace zde. ●

5/2020 strana 2

www.promestaaobce.eu

Jaká je vaše osobní
ekologická stopa

Konference:
Novely odpadových zákonů 2020

Asociace Zelený kruh spustila webové stránky s kalkulačkou osobní
ekologické stopy. Zájemci si tak
mohou snadno zjistit, jaké jejich
každodenní činnosti mají největší
dopady na životní prostředí a co s tím
mohou dělat. Kromě výpočtu vlastní
ekologické stopy obsahuje web i návody, jak negativní dopady na životní
prostředí snížit a jak šetřit přírodní
zdroje. Kalkulačku osobní ekologické
stopy najdete zde. ●

Společnost Seminaria pořádá 31. března v Praze celostátní konferenci nazvanou Novely
odpadových zákonů 2020. Na odborné akci vystoupí zástupci MŽP a Petr Havelka,
výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Mimo jiné shrne strategii EU,
jejíž prioritou je co největší třídění komunálních odpadů a jejich recyklace a která je pro
ČR závazná. Chystaná novelizace odpadové legislativy v ČR je ale předmětem vášnivých diskusí a její dopad bude zásadní. Na závěr akce nebudou chybět zkušenosti města
Buštěhrad o motivaci občanů k třídění odpadu. Konference je určena zástupcům měst,
obcí a krajů, ale i velkých firem, společností zabývajících se recyklací a skládkováním či
spaloven. Další informace zde. ●

Regiony chtějí předkupní právo
na státní majetek
Obce a města požadují přijetí zákona, podle kterého by stát musel nabídnout nepotřebné
budovy, pozemky a další majetek nejprve obcím, než jej případně dá do veřejné dražby.
Obce, podle jejich zástupců, nemají ve veřejných soutěžích proti soukromníkům šanci,
majetek by přitom rády využily na školy, sociální zařízení, zeleň nebo na infrastrukturu.
Novelu zákona o státním majetku, kterou předložilo v rámci své zákonodárné iniciativy
pražské zastupitelstvo, vláda odmítla. Zastupitelé ji ale chtějí přesto zkusit prosadit ve
sněmovně. Návrh má širokou podporu komunálních politiků ze Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí a Asociace krajů. Proti je Ministerstvo financí, jež má prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových problematiku na starosti.
Podle úřadu je drtivá většina majetku převáděna na obce bezplatně, v případě zavedení
předkupního práva by byla „možnost obcí nabývat majetek od státu bezúplatně de facto
vyloučena či omezena“. ●

Seniorská obálka pomáhá
zachraňovat životy
Starosta David Vodrážka převzal záštitu
nad projektem seniorská obálka či I.C.E.,
který vznikl ve spolupráci MPSV a krajské
samosprávy v rámci projektu s názvem
Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň. Zkratka I.C.E., kterou je obálka
označena, je zkratkou slov In Case of
Emergency, tedy „použít v případě nouze“. Karta nyní pomáhá i v třinácté městské části hlavního města. Seniorská obálka je
tiskopis v průhledné plastové obálce. Obsahuje informace o zdravotním stavu seniora,
užívaných lécích a kontakty na příbuzné, lékaře a v neposlední řadě na složky integrovaného záchranného systému. Cílem využití je podání správné medikace a volba účinného
ošetření před příjezdem do nemocnice. ●
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Obce podporují
své strážníky
Mnohá města bojují s nedostatkem
strážníků. Ředitelé obecní policie jsou
názoru, že situaci by pomohly vyřešit
benefity v podobě možnosti předčasného odchodu do důchodu nebo
výsluh. Zástupce obecních policií
ohledně odchodného podporuje Svaz
měst a obcí. Jednotlivé změny chválí
i někteří starostové. Podle nich by
větší sociální jistoty mohly vyřešit
problém s nedostatkem strážníků.
Novelu zákona o obecní policii mají
nyní na stole poslanci. ●
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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 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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