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SMOČR chce plán pro města a obce
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) se obrátil na českou vládu s požadavkem na sestavení odborného pracovního týmu s jednoznačným úkolem vytvoření strategického mezioborového
plánu pro nastartování ekonomiky po skončení „korinavirového“ stavu nouze. Zastoupení
by v něm měly mít města a obce. „Musíme už začít myslet na dobu po ukončení nouzového stavu, ale i na možnosti ekonomického povzbuzení místních podnikatelů během něho,“
uvedl předseda SMOČR a starosta Kyjova František Lukl, který apeloval na vládu.
SMOČR se obrátil i na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. Lokální zakázka v rozsahu do dvou milionů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. Obce a města podle veřejných zdrojů
mají hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč a naprostá většina z nich už má
určené konkrétní investiční záměry. SMOČR bude aktivně jednat se státem, aby vyčlenil
potřebné miliardy z rozpočtu. ●

Doporučení obcím při snížení příjmu
obyvatel
Nouzový stav tvrdě dopadá nejen na občany, ale také na samosprávy, které se snaží
stabilizovat situaci a zajistit fungování svých
obcí a měst. Právě pro ně připravil Odbor
pro sociální začleňování (Agentura) přehledný dokument s názvem Doporučení obcím
k postupu při ztrátě či snížení příjmu obyvatel
města v souvislosti s nouzovým stavem. Agentura se jeho prostřednictvím snaží poradit
obcím, jak se postarat o své občany, kteří se
vlivem nouzového stavu ocitli prakticky bez
příjmu. V dokumentu naleznete také užitečné
kontakty a zdroje informací či přehled možností vymáhání pohledávek a stručný souhrn
zavedených změn. Další informace zde. ●
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V dubnovém vydání
tištěného měsíčníku PRO
města a obce, které právě
vyšlo, se můžete těšit na:
Praktické informace
o boji proti koronaviru
Rozhovor s nově
zvoleným předsedou Senátu
Milošem Vystrčilem
Téma měsíce věnované
veřejnému osvětlení,
radarům a mobiliáři
Podporu podnikání
ze strany CzechInvestu
Zprávu o cenách
vodného a stočného v ČR
Novinky v balíčku nové
odpadové legislativy
Rozbor novely zákona
o sociálních službách
...a řadu dalších
zajímavých informací
ze života měst a obcí

Vášeň
pro detail

Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne
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Jak nyní podpořit obyvatele
či podnikatele
Obce a města se stále více potýkají
s problémem snížení či ztráty příjmů
obyvatel či místních podnikatelů.
Mohou je ale podpořit snížením nájmu či prominutím dluhu na nájemném. Návod připravilo Ministerstvo
vnitra – informace najdete mj. na
webové stránce Svazu měst a obcí
ČR zde. Z dokumentu vyplývá, že
obec může podpořit místní obyvatele
či podnikatele sjednáním dohody o dočasné změně výše nájemného, a to na dobu trvání
nouzového stavu, resp. na dobu do vyřešení důsledků nouzového stavu. Platí přitom, že
není třeba žádné individuální žádosti nájemce. Sjednání dohody musí být předem schváleno tím orgánem obce, který rozhodl o sjednání samotné nájemní smlouvy, přičemž toto
schválení může být i obecné (pro smlouvy určitého typu). Obec může též prominout dluh
na nájemném, a to i před splatností nájemného (vznikem dluhu). Podle výše promíjeného
dluhu musí rozhodnout zastupitelstvo (dluh nad 20 000 Kč), jde-li o dluh do 20 000 Kč
rozhoduje rada, resp. starosta v obcích bez rady, či má-li tuto pravomoc svěřenu. ●

Jihlava promíjí poplatky
z pobytu
Mimořádná situace si žádá mimořádná
rozhodnutí. Magistrát města Jihlavy
se proto rozhodl vyjít vstříc podnikatelům a využít svého práva prominout
místní poplatek z pobytu, a to minimálně až do konce září 2020. Mění se
i způsob placení poplatků za odpady.
Splatnost je do 30. dubna a magistrát
žádá občany, aby tuto platbu provedli
bezhotovostním převodem. Zastupitelstvo tak reaguje na karanténu
a úplné pozastavení cestovního ruchu,
což nechává jihlavské hotely a další
ubytovací domy prázdné. „V současné
době až na výjimky platí zákaz poskytování ubytovacích služeb a zpravidla
nedochází k naplnění podmínek pro
zpoplatnění,“ uvedl Jan Jaroš, vedoucí ekonomického odboru magistrátu
města. Další informace zde. ●

Obce na Moravě odkládají úhrady
Obyvatelé Valašského
Meziříčí na Vsetínsku
budou moci vzhledem
k trvání nouzového stavu
uhradit poplatek za komunální odpad a psy až
do konce roku. Původní
termín pro úhradu byl
stanoven na 30. června.
Podobná opatření zavedla
některá města ve Zlínském kraji. Například
ve Zlíně mohou lidé
zaplatit poplatek za svoz
odpadů a chov psů až do
15. června. Měli by co
nejvíce využít bezhotovostní úhradu poplatků. Lidé žijící v městských bytech ve Zlíně budou moci zaplatit
nájem později, pokud by měli s platbou problémy. Týká se to také nájmu v nebytových
prostorách. Pomoci drobným živnostníkům chce Slavičín. „Naši živnostníci jsou pro
nás velmi důležití. Proto s okamžitou platností odkládáme splatnost poplatků spojených
s nájmy o šedesát dní. Zároveň chystáme odpuštění nájmů těm, jimž vznikly problémy
způsobenými epidemií koronaviru a opatřeními vlády,“ uvedl starosta Tomáš Chmela. ●

Hlučínsko se spojilo
proti COVID-19
Do boje s pandemií koronaviru se
pustili starostové obcí a měst na Hlučínsku. Domluvili se, že podpoří Slezskou nemocnici v Opavě a Městskou
nemocnici v Ostravě, a to finančními
dary. Na výzvu reagovali již někteří
starostové, a dokonce i malá obec
Třebom darovala pět tisíc korun, jiní
deset nebo dvacet tisíc. Starostové
z Hlučínska zároveň vyzvali i ostatní
čelné představitele měst a obcí z celého Opavska, aby se k jejich iniciativě
přidali. ●

Portál má pomoci
živnostníkům
Opatření zavedená v souvislosti s koronavirem jsou pro mnohé živnostníky a řemeslníky skutečně nelehká.
Pomoci by jim měl portál www.
stalezijeme.cz. Jeho cílem je pomoci
především těm, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, zejména kvůli uzavření provozovny, a propojit drobné
živnostníky či řemeslníky a zájemce
o jejich služby. Nad projektem převzal záštitu Svaz měst a obcí ČR. ●
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Na hypotéky jednodušeji

Soutěž Vesnice roku 2020 zrušena
Vyhlašovatelé soutěže se po projednání se spoluvyhlašovateli a předsedajícími krajských hodnotitelských komisí ke dni 1. dubna rozhodli zrušit soutěž Vesnice roku 2020.
K tomuto kroku vyhlašovatelé přistoupili z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území
ČR, ale i mimo toto území. Rozhodnutím o zrušení soutěže byly ukončeny také veškeré
akce s letošním ročníkem související, včetně motivačních seminářů. Přihlášky do soutěže a uhrazené registrační poplatky budou obcím vráceny. Další informace zde.
Některé další soutěže jsou přeloženy na pozdější termín. Jedná se například o soutěž
Manažer roku a kategorii veřejná správa, jejíž slavnostní vyhlášení bylo z původního
dubnového termínu odloženo na 21. říjen. Přihlašovat se do ní lze až do 15. července.
Další informace zde. ●

Zoo obdrží příspěvek na krmivo
Ministerstvo životního prostředí
poskytne zoologickým zahradám
v rámci každoročního dotačního titulu
Příspěvek Zoo prostředky na nákup
krmiva, a to bezodkladně poté, co o to
zoologická zahrada požádá. Zoo se
v současné situaci potýkají s nedostatkem finančních prostředků kvůli
ztrátě příjmů ze vstupného. Zrychlené uvolnění dotace pokryje náklady
na krmivo v době nouzového stavu
a pomůže tak s financováním provozu.
„Zvláště menší zoologické zahrady se
v důsledku koronavirových opatření
dostávají do existenčních problémů.
V posledních dnech jsme s nimi jednali o možnostech, jak jim pomoci, aby mohly zajišťovat nadále vysokou úroveň péče o zvířata. Peníze z našeho dotačního titulu na krmení
by jim měly výrazně pomoci překlenout toto složité období,“ říká ministr životního
prostředí Richard Brabec. Formuláře k podání žádostí a další informace zde. ●

Webináře – vhodný zdroj informací
Sdružení místních samospráv připravilo pro
představitele samospráv webové semináře neboli
webináře. Jsou zdarma a připojit se k nim můžete
v daném čase ze svého počítače či mobilu, a to bez
instalace dalšího softwaru. Diskuse se zajímavými osobnostmi si lze poslechnout i zpětně, avšak
výhodou živého vysílání je to, že během diskuze
můžete klást hostům písemné dotazy. Webináře se
zaměřují na témata jako je sociální oblast, školství,
odpadové hospodářství v době pandemie, ale zejména na konkrétní zkušenosti zastupitelů v obcích, které se ocitly v krizovém stavu. Jako
hosté v nich vystoupily zajímavé osobnosti, např. hejtman Libereckého kraje Martin Půta,
ministr školství Robert Plaga, ale i zástupci měst a obcí. Další informace zde. ●
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Bankovní rada České národní banky
od 1. dubna 2020 zmírňuje doporučení pro posuzování nových hypoték.
Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti se zvyšuje z 80 na
90 %. Úpravy se netýkají investičních
hypoték. Limit ukazatele, tedy poměr
celkové dluhové služby a čistého
měsíčního příjmu žadatele, se zvyšuje
ze 45 na 50 % a limit DTI, tj. poměr
výše dluhu a čistého příjmu žadatele,
se ruší. ●

Partnerství pro městskou
mobilitu
Plzeň má zájem přistoupit k Partnerství
pro městskou mobilitu, což je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je integrovaný přístup k dopravě a veřejnému
prostoru ve městech. Spolek sdružuje
již více než 60 českých měst, krajů
i soukromých subjektů usilujících
o vyváženost všech druhů dopravy ve
městě. Členy spolku jsou města, jako
je Brno, Praha, Klatovy, Olomouc,
Ostrava, Pardubice, Zlín a také svazek
obcí Domažlicka . Spolek spolupracuje také se silnými partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Má rovněž
odborné zázemí několika univerzit
v čele s Fakultou dopravní ČVUT
v Praze. Od roku 2013 se mu podařilo
prosadit celou řadu změn v legislativě i realizovat konkrétní projekty ve
městech a obcích. ●

Baterie třídí nejvíce
Vysočina
Češi vytřídili loni k recyklaci 1 696
tun použitých baterií, tedy o tři procenta více než v roce 2018 a čtyřikrát více
než před deseti lety. Díky tomu bylo
recyklováno 46 procent baterií. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo loni
vybráno 159 gramů baterií. Mezi kraji
byli nejaktivnější obyvatelé Vysočiny,
kde na jednoho občana v průměru připadlo 271 gramů vytříděných baterií.
Na druhé místo se z předchozího prvního posunul Jihomoravský kraj s 261
gramy na obyvatel. Třetí byla Praha
s 212 gramy. Naopak nejméně třídí
lidé v Moravskoslezském a Karlovarském kraji, zhruba 70 gramů na obyvatele. Stále více měst a obcí zřizuje
sběrná místa baterií přímo v prostorách
městských či obecních úřadů. ●
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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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