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Pečujme o vztahy se školami,
aby srdce obce bylo zdravé!
Do prvních tříd nastoupilo na začátku září
přesně 108 tisíc žáků. Drtivá většina z nich zahájila docházku ve školách zřizovaných obcemi a městy. Těch je v zemi 96 procent. Tradiční
místo školy na návsi je historickým středobodem dění a srdcem obce.
SMS ČR od počátku svého vzniku říká, že
škola úplná, či pouze s prvním stupněm, nebo
alespoň mateřská školka mají v obci nezastupitelné místo a rádi hovoříme o základní infrastruktuře vzdělávací, kulturní i společenské.
Statistika výdajů obecních rozpočtů potvrzuje,
že školy jsou pro zastupitele skutečně důležité.
Postupně se podařilo zásadně navýšit příjmy obcí z RUD a zahrnout do výpočtu daňových výnosů i kritérium počtu žáků. Zatímco
od roku 2013 byla váha kritéria žák sedm procent, v roce 2018 už se zvýšila na devět procent.
V roce 2018 podíl představoval 13 706 korun na
žáka školy či školky bez ohledu na to, zda pochází z obce zřizující školu, či nikoliv. Rozhodující je, že do této školy chodí. SMS ČR nyní usiluje o navýšení kritéria na 11 procent, neboť
dlouhodobé statistiky potvrzují, že podíl výdajů na zabezpečení běžného chodu škol činí obvykle 11 až 13 procent obecních výdajů.
Mnozí zřizovatelé potvrdí, že starost o školu
je výrazně nákladnější a peníze jsou pouze
jedním z mnoha témat, která řeší. Je na místě
zdůraznit, že zřizovatel má více možností podílet se na správě a fungování školy a je na našem rozhodnutí, zda se nechat postupně vmanipulovat do pozice „dávkomatu“, či nikoliv.
Pokud takový stav nastane, změna nebývá
snadná, ani rychlá.
Přes četné snahy řady oponentů se podařilo
uhájit právo zřizovatele na konání pravidelných konkurzů a důstojné místo zřizovatele
v těchto komisích. Potěšitelný je postupný nárůst počtu konkurzů a konec debat o tom, že
jsou zbytečné.

Zřizovatel zřizuje školskou radu a má právo
delegovat třetinu členů. Je to příležitost podílet
se na správě školy nejenom přímo pro zastupitele, ale také pro odborníky, či zájemce z širšího
okruhu komunity občanů a také pro zástupce
dalších obcí, jejichž děti školu navštěvují.
Řadu let usilujeme o změnu systémového
nastavení financování škol, aby byly udržitelné
i ty malé na venkově. V letošním školním roce
začíná platit změna financování pracovníků
škol. Úplná škola s průměrným počtem pouze
15 žáků na třídu bude mít od nynějška ze státního příspěvku na základní plat učitelů bez toho, aby je musel dofinancovávat zřizovatel.
Změn ve financování je více. Výrazně se posílí
předvídatelnost financování pro ředitele a ten
bude moci například formou odměn lépe
ohodnocovat aktivní učitele během celého roku. Řediteli školy určuje odměnu zřizovatel. Je
řada pozitivních příkladů, kdy zřizovatel ředitele dopředu seznámí s kritérii, která považuje
za rozhodující pro výši odměny. Máte podobný
režim i u vás?
Jednou z forem podpory EU do školského
prostředí jsou tzv. šablony a Místní akční plány
(MAP). Zvláště MAPy nabízí platformu pro takové hledání a financování aktivit, jež přinášejí benefity pro učitele, neformální vzdělávání,
žáky, učitele i rodiče. Škála možností je široká
a prostředky nejsou vůbec malé. Vše by mělo
směřovat ke zlepšení podmínek a chuti dělat
svoji práci nejlépe jak pro učitele, tak i žáky.
Vzdělávání ale není pouze výuka. Byla by škoda nevyužít prostor škol pro činnosti kroužků,
volnočasových organizací a komunitní život.
Jsem přesvědčen, že pro vše výše zmíněné
stojí za to vztah mezi vedením obce, ředitelem
školy a občanskou komunitou kultivovat a opečovávat. Jednou z příležitostí pro starosty, či
zastupitele je i aktivní účast na projektu „Vzdělávání místních samospráv“, do nějž se může-

te přihlásit přes www.portalzastupitele.cz. Zde
se seznámíte s možnostmi a příklady, jak lze
všechno dělat lépe.
Tato úvaha není zdaleka vyčerpávajícím
výčtem, ale spíše inspirací a výzvou ke každodenní péči o to, aby bylo srdce obce zdravé. Výhodou školského prostředí je možnost opakovaného začátku. Přeji nám všem, abychom tuto
možnost – proměnit část povinností v příležitost, využili co nejlépe.
Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy
Předseda pracovní skupiny pro školství,
sport a kulturu SMS ČR

Přístupnost obecních webů:
samosprávy opět v zajetí „výhodných“ nabídek
A je to tady zase! Na obce se opět slétají firmy s „neodolatelnými“ nabídkami na úpravu obecních webových stránek, která pro ně prý
vyplývá z nové legislativy. Nový zákon o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací má přikazovat, aby všechny samosprávy provedly změny, díky kterým bude obsah webových stránek seznatelný i pro osoby se zdravotním postižením. Weby pro ně mají
být „vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními“ (§ 4 zákona).
Řeknete si možná, že je to opatření potřebné, jen trochu drahé, ale zákon
je zákon, takže se nedá nic dělat. Jenže ono to je trochu jinak, než se obcím a městům snaží některé starostlivé IT firmy namluvit. Ten, kdo se při
četbě nového zákona nezastaví u výše citovaného paragrafu, totiž narazí
v § 7 na ustanovení, které hovoří o nepřiměřené zátěži. Povinný subjekt
(a mezi ně se řadí i samosprávy) by měl při posuzování zátěže, kterou mu
zavádění změn způsobí, zohlednit svou velikost, povahu a své zdroje, ale
také své odhadované náklady a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele webových stránek, zejména osoby se zdravotním postižením; shledá-li, že je zátěž nepřiměřená, zveřejní na svém webu pouze
prohlášení o přístupnosti podle § 8.
V případě webových stránek menších obcí a měst lze s ohledem na
zákonem stanovená kritéria důvodně pochybovat o tom, že zátěž je přiměřená. Tak se k věci staví Sdružení místních samospráv ČR. Ale myslí si
to také Ministerstvo vnitra, které má kontrolovat dodržování povinnos-

tí stanovených tímto zákonem? To v tuto chvíli nevíme, ale pokoušíme
se to zjistit. Náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala, který je za
tuto oblast odpovědný, jsme vyzvali k jednání, díky kterým by byl dopad
nové regulace na samosprávy vyjasněn – a ty tak měly tváří v tvář nabídkám IT firem pádný argument.
Jeden z bludů, které jsme z jejich strany zaznamenali, můžeme s určitostí vyvrátit už teď: k 23. září 2019 je novým pravidlům třeba přizpůsobit
jen ty webové stránky, které byly zveřejněny od 20. března letošního roku, kdy zákon nabyl účinnosti. Na webové stránky, které byly publikovány před jeho účinností (a těch bude naprostá většina), by se nová úprava
měla vztahovat až od 23. září 2020, tedy až za rok, a to pouze v případě, že
z našich jednání s MV nevyplyne, že v případě menších obcí a měst skutečně jde o nepřiměřenou zátěž a povinnostem se tak v zásadě vyhnou.
O dalším vývoji vás budeme v příštím čísle informovat.
Jana Přecechtělová

Máte zájem o stáž, která se věnuje ochraně před povodněmi?
Odbornými stážemi pokračuje projekt SMS ČR Správa obce od A do Z. Jde o další vzdělávací aktivitu, která má pomoci samosprávám. Stáže navazují na základní kurzy Školy místních samospráv, jež byly určeny pro nově zvolené
zástupce a zaměstnance obcí I. typu. První z témat, na které se organizátoři zaměřili, je z oboru krizového řízení.
Zabývá se povodněmi a protipovodňovou ochranou.
Povodně jsou jednou z nejčastějších mimořádných událostí, se kterými se vesnice potýkají,
a připravenost na náhlé ohrožení hraje zásadní
roli při zvyšování odolnosti obce i občanů. Pro
realizaci stáží vybírají organizátoři obce, které
mají s povodněmi zkušenosti, ale také ostatní
zájemce. Stáž je pro účastníky zdarma, ti na závěr obdrží certifikát o jejím absolvování.
První stáže se uskutečnily v obcích Pikárec
(Kraj Vysočina) a Libochovany (Ústecký kraj),
v září se konaly ve Velkém Újezdě (Středočeský
kraj), Troubkách (Olomoucký kraj) a Ostravici
(Moravskoslezský kraj). „Členy povodňových komisí, starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu seznamuje s problematikou lektor
Lubomír Kříž, kterého mnozí znají z kurzů Škola
místních samospráv,“ uvádějí organizátoři stáží.
Z jeho vyprávění se účastníci dozvěděli o legislativě v povodňové ochraně a aktuálních změnách, povinnostech povodňového orgánu obce
a ORP podle § 78, 79 vodního zákona. Lektor
rovněž vysvětluje příčiny povodní, rozdělení,

důvody vzniku a způsob ochrany, hovoří také
o vlivu povodní na zdroje místního zásobování
vodou a prevenci v ochraně před povodněmi.
V praktické části programu se v obcích
uskutečnila povodňová prohlídka na reálných
objektech s odborným komentářem a doporučeními pro praxi, na které se podíleli i starostové pořádajících obcí. A jaké jsou ohlasy? „Téma
jsem velmi uvítal. V minulosti jsem se jako dobrovolník třikrát podílel na likvidaci škod po povod-

ních. I v průběhu mého působení ve funkci starosty
obce jsem musel řešit dvě místní povodně. V důsledku negativních zkušeností jsem moc rád za stáž,
která účastníky zasvětí do problematiky a dá návod k preventivním opatřením,“ uvedl člen realizačního týmu projektu a do roku 2018 starosta
obce Háj u Duchcova Karel Drašner.
Zvýšení informovanosti přispívá k celkovému zlepšení ochrany obyvatel i jejich majetku,
také k ochraně životního prostředí. Stáže by organizátoři rádi nabídli ve všech krajích ČR. V případě zájmu je neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pacholikova@smscr.cz. Více informací najdete na www.portalzastupitele.cz.
Marcela Pacholíková, manažerka vzdělávání
a Karel Drašner, regionální
koordinátor vzdělávacích aktivit
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SMS ČR se prezentovalo na agrosalonu Země živitelka
Představitelé SMS ČR si nenechali ujít agrosalon Země živitelka, který se konal už po 46. na konci srpna v Českých Budějovicích. Nejen na vlastním stánku, ale například i na semináři prezentovalo Sdružení své aktivity.
Seminář pořádal tradičně Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Starosta Kněžic Milan Kazda při představení bioplynové stanice upozornil, že
nastal čas pohlížet na odpady jako na zdroj energie. Předseda SMS ČR Stanislav Polčák ve svém vystoupení připomněl, že v době bobtnání legislativy, která je pro mnohé samosprávy už nepřehledná, jsou SPOV ČR a SMS ČR partnery a mohou obcím v mnohém pomoci.
Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Tradičně neopomíjí ani obnovu a rozvoj venkova, prezentují se zde organizace a sdružení, která se na tom podílí.

Na vodu a sucho se zaměří národní konference VENKOV 2019
Zejména na hospodaření s vodou se tentokrát zaměří národní konference Venkov 2019, která se uskuteční od úterý
1. do čtvrtku 3. října v Karlovarském kraji. Konkrétně v klášteře premonstrátů v Teplé.
Dalšími probíranými tématy budou život na venkově a sociální zemědělství, program LEADER či mezinárodní spolupráce, kde promluví i místopředseda SMS ČR a starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň o zkušenostech s místními akčními skupinami v Gruzii.
Organizátoři konference vybrali místo konání záměrně v návaznosti na téma. „Území je významné z hlediska vodních a přírodních léčivých zdrojů a jejich ochrany,“ uvádějí pořadatelé, mezi něž patří i MAS Kraj živých vod. Ta se problematice dlouhodobě věnuje. Třídenní a již 11. setkání představitelů
obcí, měst, zemědělců, místních akčních skupin a celé řady státních i nestátních organizací pořádá Spolek pro obnovu venkova s podporou Ministerstva zemědělství, Národní sítě Místních akčních skupin, Svazu měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Agrární komory ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR. Registrace probíhá na stránkách: http://www.konferencevenkov.cz/2019/index.php.

Poskytování příspěvků na VPP?
Obce mohou žádat do konce ledna 2020
Do konce ledna 2020 mohou obce žádat o příspěvky na
veřejně prospěšné práce, které je možné prodloužit či navýšit o další místa. SMS ČR to oceňuje.
Úřad práce ČR má k dispozici ještě stále dostatek prostředků na veřejně
prospěšné práce (VPP). V případě zájmu se tedy zejména starostové
mohou bezodkladně obracet na příslušná kontaktní pracoviště Úřadu
práce a požádat o prodloužení stávajících dohod, zvýšení počtu míst na
VPP či uzavřít dohodu novou. „Oceňujeme, že Úřad práce veřejně prospěšné
práce podporuje. Mimo jiné umožňuje obcím zaměstnat jednoho člověka i opakovaně. Věříme, že starostové této možnosti v maximální míře využijí,“ řekl
předseda SMS ČR Stanislav Polčák po schůzce s ředitelkou Úřadu práce
ČR Kateřinou Sadílkovou.
Další informace najdou zájemci v tiskové zprávě, kterou vydal zde
https://portal.mpsv.cz.
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Vysocí ministerští úředníci majetková přiznání
nepodávají. Neuvolnění radní musejí?
Sdružení místních samospráv ČR se pozastavuje nad skutečností, že vysocí ministerští úředníci podle zjištění veřejnoprávního rozhlasu nepodávají majetková přiznání dle zákona o střetu zájmů.
Zákon přitom tuto povinnost ukládá dokonce i neuvolněným radním
malých obcí, jejichž odměna činí několik stovek korun měsíčně, a správní orgány od nich plnění této povinnosti vyžadují a její nesplnění pokutují. SMS ČR proto vyzývá ministryni spravedlnosti, aby k tématu svolala kulatý stůl.
„Zdá se, že pod svícnem je největší tma. Zákon o střetu zájmů by měl být
prioritně a striktně uplatňován především tam, kde se rozhoduje o velkých veřejných zakázkách a významných objemech veřejných prostředků, tedy na
vládní úrovni,“ vyjádřil se předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
„V tuto chvíli se plnění povinnosti zcela absurdně vymáhá po lidech, pro
které je služba vlastní obci pouze vedlejší a téměř dobrovolnickou činností vedle jejich hlavního zaměstnání, zatímco vysocí ministerští úředníci odpověd-

ní za nakládání s obrovskými prostředky ze státního rozpočtu se splnění této
povinnosti vyhýbají. Stát by se podle nás měl zaměřit především na velké ryby,“ dodal.
Připomněl rovněž dlouhodobý postoj SMS ČR, že povinnost zveřejňovat majetkové poměry, a to komukoliv, kdo se s nimi chce anonymně
na internetu seznámit, je v případě komunálních politiků nepřiměřená
ve vztahu k odpovědnosti, kterou mají. SMS ČR proto iniciovalo návrh
senátorů k Ústavnímu soudu na zrušení některých částí zákona o střetu
zájmů a nedávno také apelovalo na ministryni spravedlnosti, aby ministerstvo vydalo pokyn o přerušení přestupkových řízení s komunálními
politiky, kteří neodevzdali průběžná oznámení o majetku, do rozhodnutí Ústavního soudu.

Lipová v Ústeckém kraji vyhrála Vesnici roku 2019

Vesnice u německých hranic Lipová na Děčínsku slaví mimořádný úspěch. Vyhrála celostátní soutěž Vesnice roku
2019. Druhá se umístila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji a třetí místo obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Lipovou, která se nachází ve Šluknovském výběžku, obývá zhruba 600 obyvatel. Soutěž se konala po
25. a účastnilo se jí 206 obcí, což je o 22 méně než vloni.
Vítěze organizátoři vyhlásili v polovině září v rámci mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích ve
Zlínském kraji. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2019 získá finanční odměnu formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj 2,6 milionu korun a osobní automobil.
Lipovský starosta Pavel Svoboda ocenil před novináři soudržnost lidí v obci, bohatý společenský a kulturní život, starost o přírodu i památky. „I když Ústecký kraj nemá nejlepší pověst, o Šluknovském výběžku
ani nemluvě, tak je u nás krásně. Dělá se plno věcí, nejenom v Lipové, ale všude
okolo,“ řekl starosta. Obyvatelé vítězné vesnice se před kamerami vyjádřili, že žijí na velmi odlehlém místě, mají problémy s komplikovanou
dopravou a momentálně je trápí nemocnice Rumburk, která je v insolvenci. Peníze, které v soutěži obec získá, hodlá využít na rekonstrukci
veřejného osvětlení.

Ve finále soutěže Vesnice roku vybírala komise ze 13 finalistů. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Cenu obci Lipová předala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Cenu veřejnosti získal v internetovém hlasování Sobíňov na
Havlíčkobrodsku, Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče obdržely
Lozice na Chrudimsku.
Do finále se letos dostaly Čejetice na Strakonicku v Jihočeském kraji,
Morkůvky z Břeclavska v Jihomoravském, Hazlov z Chebska v Karlovarském, Nový Hrádek z Náchodska v Královéhradeckém, Svojkov z Českolipska v Libereckém, Otice z Opavska v Moravskoslezském, Bělotín
z Přerovska v Olomouckém a Pačejov z Klatovska v Plzeňském kraji.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995. Jedním ze spoluvyhlašovatelů je i SMS ČR.
Foto: www.lipova.cz

SMS ČR podalo trestní oznámení na jabloneckého primátora
SMS ČR podalo v srpnu trestní oznámení na primátora Jablonce nad Nisou Milana Kroupu, který kvůli sporu o pohledávku rozhodl jako jednatel soukromé společnosti v postavení dodavatele o vypnutí kamerových systémů na území města.
Podle policejního vyrozumění kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a prověřují skutečnosti, jež důvodně nasvědčují tomu, že byly spáchány trestné činy vydírání a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
„To, že se policie začala naším trestním oznámením se vší vážností zabývat, samozřejmě vítáme. Bezprecedentní krok primátora Kroupy, který znamenal
ohrožení bezpečnosti na území města, podle našeho přesvědčení nesmí zůstat bez odezvy,“ uvedl místopředseda SMS ČR Jan Sedláček. „Nejde totiž jen o otázku bezpečnosti. Rozhořčilo nás, jakým způsobem primátorovo jednání dopadá na dobré jméno samospráv a také všech komunálních politiků, kteří svou práci dělají poctivě a nezištně,“ dodal.
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Kdo získal krajské Ceny naděje pro živý venkov za rok 2019?
Ceny naděje pro živý venkov udělilo SMS ČR během léta ve všech krajích. Hodnotitelská komise nyní ze třináctky finalistů vybere celkového vítěze. Ocenění uděluje SMS ČR od roku 2009 obcím za živý spolkový a společenský život
v rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
V Jihočeském kraji zvítězila obec Borotín (okr. Tábor), v Jihomoravském Petrovice (okr. Znojmo), v Karlovarském Ovesné Kladruby
(okr. Cheb), v Královéhradeckém Vilantice (okr. Trutnov), v Libereckém
Všelibice (okr. Liberec), v Moravskoslezském Třemešná (okr. Bruntál),
v Olomouckém Štíty (okr. Šumperk), v Pardubickém Hradec nad Svitavou (okr. Svitavy), v Plzeňském Všekary (okr. Domažlice), ve Středočeském Vojkovice (okr. Mělník), v Ústeckém Cítoliby (okr. Louny), na Vysočině Dolní Město (okr. Havlíčkův Brod) a ve Zlínském kraji Vítonice
(okr. Kroměříž).
Sdružení místních samospráv ČR je garantem ocenění a vítěze odměňuje částkou 100 tisíc korun, která je určena pro spolky, jež v obci
působí. O rozdělení odměny rozhoduje zastupitelstvo vítězné obce.
Myšlenka vzniku ocenění má kořeny již v období zrodu SMS ČR. Byla

motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova
aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků,
ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péče o krajinný ráz venkova, regionální osvěty apod.
Hodnocení celostátního kola Ceny naděje pro živý venkov probíhá
ve dvou kolech. V prvním se výběr tří finalistů uskuteční na základě charakteristik jednotlivých obcí zaslaných v přihláškách do soutěže, dále na
základě internetových stránek či FB profilů každé ze třinácti obcí. Celkového vítěze vybere komise ve druhém kole.

SMS ČR radí: Pozor na používání obchodních názvů
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
Pokud se zadavatel nechce vystavit riziku krácení poskytnuté dotace, případně sankce za porušení zákona, neměl by
uvádět v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce obchodní názvy, jejichž použití nebude odůvodněno předmětem
plnění veřejné zakázky nebo jejichž použitím by mohlo dojít k ovlivnění hospodářské soutěže.
SMS ČR poskytuje nejen službu kompletní administrace zadávacích řízení, ale také konzultace v této oblasti. „Konzultujeme s našimi starosty právní i praktické otázky týkající se zadávací
dokumentace či celého průběhu zadávání. Velmi
často se v rámci konzultací setkáváme s tím, že zadavatelé nevědomky porušují pravidla pro zadávání veřejných zakázek,“ uvedla Eliška Kloučková
ze SMS ČR.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ) v ustanovení § 6 říká, že ve
vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásady rovného zacházení a nesmí dojít
k diskriminaci. Konkrétním projevem této zásady je přitom ustanovení § 36 ZZVZ stanovující, že zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky
hospodářské soutěže. To kromě jiného znamená, že zadávací dokumentace nesmí (kromě
poměrně raritních výjimek) obsahovat obchodní názvy, tedy konkrétní názvy výrobků či
výrobců.

Nepoužívejte obchodní názvy a popis
položek uvádějte raději formou technických parametrů
Zdaleka nejčastěji k tomuto „nešvaru“ dochází u stavebních zakázek. „V projektech často
najdeme konkrétní názvy cihel, obkladových materiálů či nátěrů. Principiální zákaz použití obchodních názvů platí pro celou zadávací dokumentaci, tedy i pro projektovou dokumentaci a soupis
prací,“ upřesnila Eliška Kloučková s tím, že cenová soustava musí obsahovat popis položek
formou technických parametrů. „Pokud takové

popisy zvolená cenová soustava neobsahuje, musí
projektant použít jinou cenovou soustavu, jež tyto
podmínky plní, nebo popisy položek v soupisu prací
opravit tak, aby obchodní názvy neobsahovaly,“
řekla dále. Z tohoto důvodu doporučuje SMS
ČR položky obsahující obchodní názvy nepoužívat a popis uvádět formou technických parametrů. Použití konkrétního výrobku v dokumentaci může být občas oprávněným požadavkem projektanta, ale v takovém případě je
zcela nezbytné v rámci projektové dokumentace uvést důvody (např. navazující doplnění
stávající dlažby apod.).
Další oblastí jsou pak IT zakázky, kdy se ve
specifikaci objevují názvy konkrétních počítačů či jejich příslušenství. I pokud zadavatel například požaduje plnění, které má být plně
kompatibilní se stávajícím vybavením, pak je
stávající rozhodovací práce ÚOHS nezbytné,
aby součástí zadávacích podmínek předmětné
veřejné zakázky zadavatel učinil dostatečně
přesný a srozumitelný popis současného technického řešení, a to nejen odkazem na konkrétní název dané technologie.
Obecný zákaz užívat odkazu na konkrétní
obchodní názvy pro stanovení technických
podmínek nutných pro dostatečné vymezení
předmětu veřejné zakázky je prolamován
pouze za situace, kdy stanovení technických
podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Konkrétní odkaz je možné
použít pouze v případě 1) odůvodňuje-li to
předmět plnění veřejné zakázky, 2) zadavatel
není schopen předmět veřejné zakázky specifikovat pomocí technických podmínek tak, aby
taková specifikace byla dostatečně přesná
a srozumitelná, a 3) výslovně v zadávací dokumentaci stanoví možnost nabídnout rovno-
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cenného řešení u každého takového odkazu.
Obecně se však jedná o výjimečné situace, kdy
specifika předmětu plnění veřejné zakázky vylučují obecný popis jeho technických parametrů a specifikací, tedy obecný popis použitého
zboží či materiálu by pro zajištění řádného plnění veřejné zakázky nebyl dostatečný.

Obchodní název je jen drobný nedostatek?
ÚOHS i poskytovatelé dotací to hlídají
Přestože se může na první pohled zdát, že jde
o drobný nedostatek, diskriminační použití
obchodních názvů v zadávací dokumentaci již
několikrát postihl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a na jejich kontrolu se zaměřují i poskytovatelé dotací. Pokud by zadavatel
použil odkazu na určité dodavatele, výrobky,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu bez kumulativního splnění výše uvedených
podmínek, dopustil by se takovým postupem
nepřípustného omezení konkurence a hospodářské soutěže. Takový postup by tedy byl v rozporu se zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 2 ZZVZ.
„Proto na naše starosty vždy apelujeme, aby zadávací dokumentaci věnovali pozornost a nespoléhali se bezvýhradně na podklady dodané projektanty. Buďte proto obezřetní a vyhněte se zbytečným
postihům. Mějte také na paměti, že tato pravidla se
vztahují i na zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu,“ dodala Eliška Kloučková, na kterou se
zájemci mohou v případě jakýchkoli dotazů
týkajících se problematiky veřejných zakázek
či zájmu o administraci zadávacího řízení obrátit. Eliška Kloučková, tel.: +420 606 138 822,
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz.
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Miroslav Skřivánek: Odborníky máme, zemědělce
taky, státní rozpočet je nakloněn. Tak jen začít!
Samosprávy obcí prý samy nejlépe vědí, kde region, který spravují, tlačí bota. „Bylo by vhodné dát jim Téma
větší kompetence při obnově krajiny a podpořit je finanční částkou,“ říká v rozhovoru starosta Branné na
Šumpersku Miroslav Skřivánek. O TOM správném zemědělství ví hodně. Je totiž také majitelem ekologické farmy, kterou řídí a kromě toho působí na brněnské Mendelově univerzitě, kde učí, jak ekologicky chovat hospodářská zvířata.
Jak se daří starostovi Branné, biozemědělci
a učiteli v jedné osobě?
Děkuji za optání, docela dobře. Jako starosta si
užívám radosti a strasti naší malé horské obce
Branná, jako zemědělec se v tomto období raduji z plodů práce svých kolegů z úrodných oblastí a s obavami sleduji, co se děje s naší přírodou a prostředím, ve kterém žijeme. Letos jsme
u nás na farmě měli studenty z různých koutů
světa v rámci programu mezinárodního vzdělávání ERASMUS + a tak si užívám i pozici lektora mimo semestr. V akademickém roce bych se
rád soustředil na praktické vzdělávání studentů. Příklady z praxe jsou totiž to, co studenům
opravdu chybí.

Co myslíte, že je to TO opravdu správné
zemědělství?
Je to takové zemědělství, které nikoho dalšího
neovlivňuje, neotravuje, nikoho dalšího neštve.
Je tolerantní k životnímu prostředí, prostoru, vyrábí potřebné potraviny a suroviny bez zbytečného zatěžování okolí s ohledem na regionální
výrobu. Třeba vůbec nechápu, jak může být výrobek BIO s certifikací přivezen tisíce kilometrů
až na náš pult v obchodě. Mluvím třeba o BIO
banánech, kdy je ještě každý zvlášť zabalen
v plastu. Co je na tom BIO? A jaká je vodní a uhlíková stopa takového výrobku? Je toto dobře?

Nedávno skončil v Českých Budějovicích
agrosalon Země Živitelka. Měl by být
jakousi oslavou našeho zemědělství. Jaké je
naše zemědělství? Zdravé nebo nezdravé?

Zemědělství a zemědělce má naše země takové,
jaké si vychovala, jak si je přizpůsobila svým
podmínkám a potřebám. Situace v zemědělství
se zdá být spíše smutná, ale není tomu zase až
tak. Je to produktivní část našeho hospodářství,
vyrábí nejen potraviny, ale taky suroviny pro výrobu krmiv, biopaliv atd. Je ale otázkou, jak se
tato výroba a technologie odráží v tlaku na životní prostředí. Jestli je tak výkonná technologie vůbec potřeba. Vždyť jen pár procent obilovin jde na výrobu potravin pro člověka, zbytek
tvoří krmiva či energie. Nejsem úplně přesvědčen, že tyto systémy zemědělství u nás jsou
dlouhodobě udržitelné a musí se změnit i nároky nás lidí na to, co jíme, co kupujeme a poté vyhazujeme, jak a do čeho se oblékáme. Do čeho
vše balíme, odkud naše zboží pochází.

Česká pole jsou rozsáhlá. I když se prý díky
tomu snadněji obdělávají, masivně je
ohrožuje vodní i vzdušná eroze. Pěstované
technické plodiny pro energetické využití
navíc půdě taky moc nepomáhají.
Co a jak by se mělo změnit?
Úrodnost naší země, půdní úrodnost – to je
zlato a drahé kameny naší země. Musíme ji
bránit a chránit, i třeba ústavním zákonem. Je
to bohatství naší země nejen pro nás, současné poutníky po této zemi, ale i pro budoucí generaci. Historicky zde máme obrovské lány polí, které jsme zdědili po minulých generacích.
Neprostupnost krajiny, monokultury v lesích,
struktura pěstovaných plodin na polích, systém rostlinolékařské péče, způsoby a systémy
hnojení, atd., to všechno způsobilo na země-

Branná leží na trase z Jeseníku do Šumperku. Na
dovolenou je to ideální místo. Na život tady ale musíte být vybaveni jasnou představou o tom, co chcete dělat a hlavně, jak. Své o tom ví Miroslav Skřivánek, který je od posledních voleb starostou. To ale
jen „mimo jiné“.
dělsky udržovaných plochách obrovské ekologické škody. Část jižní Moravy se mění v poušť,
z polí se vytratila drobná zvěř, zato je obsadili
hraboši, nikde nelétají velcí dravci, v lesích se
usídlil kůrovec a vesnice a cesty zaplavuje ornice ze splavených polí. To je jen malý výčet toho,
jak jsme se jako hospodáři podepsali na naší
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krajině. A jaká je cesta z tohoto kruhu? Velice
zdlouhavá a složitá. Ale myslím, že se najít
musí. Patří k nim budování remízků, vodních
ploch, mezí, určit maximální výměry farmářských bloků zemědělských ploch, diverzifikovat osevní plány a postupy, zpět vrátit na pole
dříve pěstované plodiny: mák, žito, slunečnice,
krmné okopaniny, zeleninu, atd. Je potřeba se
soustředit na úrodnost naší půdy, chránit ji, více se zaměřit na biologickou aktivitu půdy,
hnojení hnojem, fytosanitární opatření vybírat s ohledem na životní prostředí a žijící organismy v polích a na loukách. Je toho hodně, co
našemu zemědělství dlužíme.

Polím navíc chybí remízky a mokřady,
krajina se vysušuje, trpí i drobná zvěř,
která nemá dostatek životního prostoru.
Samosprávy se zapojují do velkého
projektu obnovy polních cest. To ale určitě
pro boj se suchem nestačí…
Je vůbec nějaká šance na záchranu?
Cesty jako solitérní opatření určitě nestačí. Nejde jen o systémy rostlinné výroby, ale i o je-
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jí návaznost na výrobu živočišnou. Pěstování
komponentů krmiv a obrovský tlak na výrobu
živočišné bílkoviny pro výživu člověka je myslím už na hranici únosnosti, co naše pole vydrží. Zemědělství je potřeba vidět v komplexu
a i řešení musí být komplexní. Odborníky máme, zemědělce taky, státní rozpočet je nakloněn. Tak jen začít!

Myslíte, že samosprávy by mohly také
pomoci TOMU správnému zemědělství?
Případně jak?
Mám za to, že samosprávy obcí samy nejlépe
vědí, kde region, který spravují, tlačí bota. Bylo
by vhodné dát samosprávě větší kompetence
při obnově krajiny podpořené finanční částkou. Reorganizace financování regionálních
projektů by se měla vrátit zpět do regionů. Přece v Praze těžko zhodnotí, co v moravské vesnici nejvíce potřebují. Takto je možné pomáhat
i utvářet lidsky přívětivou zemědělskou krajinu, kde se bude líbit nejen rostlinám, zvířatům
ale i nám, lidem.
Foto: Nikol Klapková
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Karel Ferschmann: Co je správné zemědělství?
V podstatě to každý ví, ale nedělá
Když se nehospodaří správně, dostává se do problémů nejen půda, ale i lidé, kteří žijí v její blízkosti. Tak třeba širokořádkové plodiny, jakými je například kukuřice, nejsou schopné prokořenit půdu a udržet ornici a když přijde větší voda, spláchnou pole a ta pak bahnem zaplaví cesty a třeba i obydlí. Přesně to se stalo v Němčovicích na Rokycansku naposledy v červnu roku 2012. Za velké vítězství považovala tehdy tato malá vesnička konec letitého soudního sporu s místní zemědělskou
společností, kterou obec žalovala za to, že voda a bahno z polí znečistily a poškodily pozemky a majetek. Obec přijala návrh
na narovnání od společnosti, která uznala škodu a uhradila Němčovicím požadovaného půl milionu korun. Dalo by se říct,
že Němčovicím se od té doby mohlo ulevit. Farmáři se tehdy také zavázali, že už na svažitém poli kukuřici sít nebudou a pokud tedy přijde jakýkoliv déšť, nebude mít obec problém. Z opatrnosti pak půdní blok nad obcí dokonce zatravnili. Byl klid.
Ale jen do posledního srpna, kdy nový majitel pole zatravněnou plochu rozoral a navíc postříkal glyfosátem. V bezprostřední blízkosti vodních zdrojů obyvatel obce, která nemá vodovod. Jak mohou starostové chránit svou obec, řešit problémy se zemědělci a vyzývat je ke změně způsobu hospodaření, o tom ví své starosta Němčovic Karel Ferschmann.
Na sociálních sítích jste poslední srpnový
den napsal, že obec už je zase v ohrožení.
Co se stalo?
Půdní blok patří asi deseti vlastníkům, zemědělská společnost si jej pronajímá. K poslednímu
vylití bahna z kukuřičného pole do centrální části obce došlo naposledy v červnu roku 2012. Obci
tehdy nezbylo, než vymáhat škodu soudně, protože společnost ji odmítla uhradit dobrovolně.
Pak ale z opatrnosti půdní blok nad obcí zatravnila. Pravomocný rozsudek byl vynesen v roce
2016, kdy soud ve svém odůvodnění shledal příčinnou souvislost mezi způsobem hospodaření
zemědělců v krajině a následnými škodami na
majetku obce a odsoudil společnost k úhradě
škody ve výši 430 tisíc korun. Pole zůstalo zatravněné po celou tu dobu až do konce tohoto srpna.
Ať přišel sebevětší liják, žádné škody už obci
vodní erozí a následným transportem splavenin
nevznikly. Nejpádnější argument nade všechno.
Bohužel, mezitím se dvě zemědělské společnosti domluvily o výměně polí mezi sebou, aniž
by měly k pozemkům právo užívání schválené
vlastníky a nový uživatel o problému s erozí
údajně nevěděl. Prý běžná zemědělská praxe.

Porušila tím něco společnost Liblínský
statek? Co to pro půdu a tím pádem i pro
obec znamená?
Tady je nutné konstatovat, že neporušila. Pole je
stále vedeno v katastru jako orná půda a ne jako
erozně ohrožené, přestože na něm opakovaně
v minulosti k vodní erozi došlo. Území je sice
v platném územním plánu obce od roku 2005
vedeno jako zatravněné z protierozních důvodů, ale to zemědělec nemusí detailně prověřovat. Podle mého názoru ho měl upozornit ten,
kdo mu pole předal k užívání.

Zastupitelstvo ihned zareagovalo
usnesením. O co v něm jde? Jak bude nyní
obec postupovat?
Shodou okolností došlo k rozorání traviny vpodvečer před plánovaným jednáním zastupitelstva. Zemědělec zvolil klasický způsob. Postříkal
pole glyfosátem a následně zlikvidoval drn podmítnutím. V tuto chvíli nám nezbývá než dou-

fat, že nad Němčovice nezavítá lokální přílivový
déšť. Místní občané byli velmi rozezlení, zvláště
když viděli, že zemědělci Roundupem postříkali
půdu v bezprostřední blízkosti jejich zahrad
a vodních zdrojů, protože v Němčovicích nemáme vodovod. Zastupitelé přijali několik usnesení a pověřili starostu jednáním se společností
o uvedení pozemku zpět do drnového fondu
v co nejkratší době, s ohledem na možnosti agrotechnických lhůt a postupů. Upozornění na
tento problém zašleme také všem dotčeným
vlastníkům půdy.

Znáte už stanovisko zemědělské společnosti?
Problém je v tom, že společnost vlastní německý státní občan a je zde určitá jazyková bariéra
při tlumočení, především odborných výrazů.
Z Německa sem dováží desítky tun digestátu,
téměř všude pěstuje kukuřici. Proto také počátkem června letošního roku došlo k další erozní
události na jeho polích osetých kukuřicí v dalším katastru naší obce na Žíkovsku. Nahlásili
jsme to na SPÚ, jehož pracovnice sem přijely na
terénní šetření. Pole by měla být zanesena do
portálu Monitoringu eroze zemědělské půdy

jako erozně ohrožená, na základě čehož by na
nich mělo být vyloučeno setí širokořádkových
plodin. Otázkou je, zda tomu tak bude i ve skutečnosti. Stanovisko řešení pole nad obcí dosud
nemáme.

Jak se mohou vůbec samosprávy v takovém
případě bránit? Věříte v lepší spolupráci
zemědělců a samospráv?
Samosprávy moc možností bránit majetek obce a občanů nemají. Zemědělské prostředí je
v současné době nastavené na momentální ziskovost hospodaření, bez ohledu na to, zda se
jim to vyplatí i v budoucnu. Pokud bude tento
stav pokračovat, nebude časem na polích na
čem hospodařit, protože to nejcennější co na
polích je – ornice – zmizí nenávratně z krajiny
pryč, především kvůli bezohlednému způsobu
hospodaření. Tady nestačí jen dohody či domluvy, protože jak je vidět z němčovického příkladu, ty se časem vypaří. I vlastnící půdy si musí uvědomit, že nájemce jejich polí jim ničí majetek závadným způsobem hospodaření,
snižuje bonitu půdy, tím její cenu a vlastně pronajímatele okrádají. Jenže těm je to často jed-
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no. S vlastníky půdy (i když zemědělské společnosti velmi vytrvale pozemky vykupují) vznikl
problém už za minulého režimu. Tehdy, když si
„Pražáci“ kupovali na vesnici chalupy, nikdy jim
k tomu nebyly prodány současně i polnosti.
Možná o ně ani nestáli. Tak se stalo, že pole dědili pozůstalí, užívalo je JZD a značná část současných vlastníků dnes ani neví, kde se jejich
pole nachází. Většinu z nich jsem nikdy osobně
neviděl. Chybí protierozní vyhláška, na kterou
už několik let čekáme. Vydat ji mělo MŽP, byla
řádně připomínkovaná, termín jejího vydání se
opakovaně posouval. Je jasné, že se zemědělcům, především těm velkým společnostem, vyhláška nehodí do krámu. Samosprávám tak nezbývá, než se následně po erozních událostech
o úhradu škody soudit. Dokud se budou zemědělci chovat ke krajině sobecky a nezodpovědně a budou brát dotace „na hektary“, obávám
se, že se k lepšímu neposuneme. Stačilo by přitom málo: Způsobil jsi svým hospodařením škodu?
Tu zaplať a nedostaneš žádné dotace.

Kromě toho, že jste starostou, v SMS ČR
máte roli předsedy PS pro životní prostředí
a zemědělství. Na MZe jste se na konci srpna
setkal se zástupci ministerstva a Státního
pozemkového úřadu. Řešili jste mimo jiné
také bezpečnost potravin a používání
pesticidů a herbicidů v zemědělství.
Jaká je v současné době situace?
Co je u nás vlastně povolené?
Co by se podle vás mělo změnit a proč?
Používání glyfosátů schválili poslanci Evropského parlamentu na dalších pět let, přestože
měli informace o škodlivosti přípravku na životní prostředí. Tak co chcete dělat. V Kalifornii už dokonce vydala porota soudu rozsudek,
kterým nařídila výrobci herbicidu Roundup
společnosti Bayer zaplatit miliardovou částku
za způsobení rakoviny krve. Řada odborníků
i u nás tvrdí, že bude-li používání jedů v krajině
pokračovat, budou naše potraviny životu ne-

bezpečné. Vzpomeňme na nedávnou anabázi
s přípravkem na hubení hrabošů STUTOX 2.
Pesticid, u kterého se v bezpečnostním listu píše: Nebezpečný pro vodní prostředí, vysoce toxický
pro vodní organismy, zamezit úniku do kanalizace
a vodních toků, při styku s vodou uvolňuje toxický,
extrémně hořlavý plyn, atd. Jenže pak je řada
další chemických přípravků, které zemědělci
v současnosti používají, jen se o nich moc nemluví. Jejich argumentem je, že nemají alternativu. Možná by stačilo provádět hlubokou
orbu, dokud je ještě co orat.

orbu, agrotechnické operace po vrstevnici, nevytvářet velké půdní bloky, přerušovat svahy,
zajistit dostatek organické hmoty, snížit používání chemie na minimum, podporovat tvorbu remízků a mokřadů, budovat meze, volit
správné osevní postupy, ad. Jenže – dokud bude u nás zemědělství postaveno na velkopodnicích, jejichž šéfové sledují jen zisk, tak k udržitelnému hospodaření s půdou a vodou v krajině nedojde.
Foto: Archiv obce Němčovice

Co je to podle vás TO správné zemědělství?
Myslíte, že se dá v dnešní době ještě
praktikovat nebo se k němu můžeme
alespoň postupnými kroky blížit?

SMS ČR jednalo na MZe
hlavně o protierozních
opatřeních

Správné zemědělství? V podstatě to každý ví,
ale nedělá. Znamená to například provádět

Stále chybějící protierozní vyhláška a protierozní opatření v rámci
pozemkových úprav – to bylo jedno z palčivých témat, které probírali na konci srpna zástupci SMS
ČR s představiteli Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu.
„O pozemkových úpravách se bude diskutovat
rovněž na krajských seminářích, které v nejbližších měsících připraví SMS ČR a Státní pozemkový úřad,“ slibuje SMS ČR, které na jednání zastupovali jeho předseda Stanislav
Polčák a předseda PS pro životní prostředí
a zemědělství Karel Ferschmann. Neméně důležitým tématem jednání byla také
bezpečnost potravin a používání pesticidů
a herbicidů v zemědělství. „Věříme, že pokud
jde o spolupráci s resortem zemědělství, nezůstane jen u tohoto setkání a že na dalších jednáních se jednotlivá témata rozeberou podrobněji a s konkrétnějšími výsledky,“ uzavřel Stanislav Polčák.
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Znáte svého krajského manažera?

Rozhovor

Milí čtenáři! V tomto seriálu se vám postupně představí naši krajští manažeři. Můžete se na ně obracet se svými dotazy
či podněty, které se týkají samospráv a zájmů, jež SMS ČR hájí. Kontakty na ně najdete i zde www.smscr.cz.

SMS ČR v Olomouckém kraji představuje Tomáše Pavelku
Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Vcelku dobře, nemohu si stěžovat. Stali jsme se největší organizací sdružující obce v kraji, aktuálně jich máme 156. Představitelé těchto obcí se
zapojují do aktivit SMS ČR ať už tím, že se účastní seminářů a jednání,
sběru dat, obracejí se na nás s dotazy, předávají podněty atd. Obce si
zkrátka zvykly na to, že Sdružení opravdu hájí jejich zájmy a je schopno
pomáhat řešit aktuální problémy. Jsem za to rád. Jde o práci, ve které se
nenudíte a vidíte její krátkodobý i dlouhodobý smysl.
Krajské předsednictvo je aktivní v rámci krajské, ale i celostátní úrovně. Členové se celý rok pravidelně schází a jednají o tématech, která je
trápí. Máme mnoho skvělých činovníků. Kromě toho, že pracují v celostátní sféře, účastní se i většiny krajských aktivit. Spolupracujeme s Olomouckým krajem, Celostátní sítí pro venkov, místními akčními skupinami, dobrovolnými svazky obcí a postupně přidáváme další organizace.

Existuje, kromě celostátních témat, „problém“ specifický pro
váš kraj, se kterým bojujete?
Jednoznačně je to odpadové hospodářství. Téma, které se v našem kraji
omílá několik let. Kraj předběhl svým jednáním stále ještě jen připravovanou novelu odpadové legislativy a před několika lety zahájil sdružování obcí do odpadového spolku. Cílem bylo zajistit společný postup
v rámci kraje, a přitom respektovat odlišné potřeby malých a velkých sídel. Postupem času byla založena akciová společnost, kde již pozice malé obce a velkého města bude velmi odlišná. Nyní se rozhoduje, kam dál
bude směřovat tento projekt, který již několik miliónů z krajského ukrojil. Také obce volí různá řešení. Některé se připojují ke krajskému plánu,
jiné mají svůj vlastní v rámci mikroregionu, další vyčkávají a dále si tento segment řeší samostatně. SMS ČR se snaží podpořit rozumné řešení,

Olomoucký kraj

Starostové se dozvěděli,
jak bojovat se suchem a co chystá SMS ČR

které bude stát na principech solidarity velkých sídel s malými, rovnosti
zastoupení sídel a snaze dlouhodobě zajistit kvalitní a výhodnou službu pro obyvatele obcí. K problematice se konalo několik seminářů a jednání ze strany krajského předsednictva.

Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?
Plánujeme jednat o dopravě v kraji, což je téma, které trápí stále mnoho
obcí. Hodláme také rozvíjet aktuální nabídku služeb, podporovat vzdělávání a setkávání s představiteli samospráv. Září u nás patří krajskému
shromáždění a semináři Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova
či odborným stážím o tom, jak psát obecní zpravodaj a o povodních.
„Program byl nabitý, diskuze s hosty plodné a účast hojná,“ okomentoval
průběh shromáždění krajský manažer Tomáš Pavelka. „Poděkování patří SZIF, který v rámci Celostátní sítě pro venkov seminář spolupořádal, také
hlavní kanceláři SMS ČR za podporu při organizaci a skvělým přednášejícím,“
dodal.
TP

Co mohou dělat obce proti suchu a jaké dotace na opatření mohou
získat? I to se dozvěděli starostky a starostové na setkání SMS ČR
Společně pro venkov, které se konalo 9. září ve Smržicích. Krajského shromáždění se účastnila padesátka představitelů samospráv,
součástí akce byl i seminář Nápady a aktuality pro rozvoj našeho
venkova.
Výstavba suchých i mokrých poldrů, malé tůně, linie zeleně kolem
polí, skupiny stromů na okrajích polí či ovocné stromy, to vše patří
k souboru opatření, která mohou přispět k řešení problémů se suchem.
Na setkání o nich promluvil starosta Bělotína Eduard Kavala, jenž má
ve všech částech své obce zkušenosti s jejich realizací. Opatření pro
krajinu podle jeho slov nemusí být nákladná a je lépe jich uskutečnit
více malých než superobrovských z dotací. Dotační možnosti v této oblasti vysvětlil ředitel MAS Luhačovské zálesí Roman Kašpar. Aktivity
a aktuality ze Sdružení představil místopředseda SMS Jan Sedláček
spolu s Jitkou Hanákovou z projektové kanceláře v Jihlavě. Aktuální daňovou problematiku u obcí osvětlil Pavel Michalec z Finančního úřadu
Prostějov a s krajskými aktualitami vystoupil Radim Sršeň. Na další akce SMS ČR pozvala výkonná ředitelka Sdružení Jana Přecechtělová.
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Konference v Olomouci se bude zabývat
chystanými změnami stavebního práva
Připravované změny stavebního práva budou tématem celostátní konference o územním plánování, která se uskuteční ve čtvrtek 24. a pátek
25. října v Olomouci. Po 22. ji pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. O chystaných změnách promluví pohledem SMS ČR členka představenstva Sdružení a poslankyně
Věra Kovářová. Více informací naleznete na stránkách Ústavu územního
rozvoje (www.uur.cz, sekce Aktuality). Přihlašování je otevřené do 4. října
a zástupci státní správy a samospráv zaplatí zvýhodněné vstupné.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj pomůže obcím
v boji proti kůrovci a suchu
Výsadbou mladých stromků v kůrovcem zasažených oblastech chce
zmírnit následky kalamity Jihočeský kraj. Do boje proti suchu a hmyzímu škůdci tak vyrazil po svém. Patří totiž mezi tři nejvíce postižené
kraje v zemi. Na pomalou a nedostatečnou pomoc ze strany státu poukazovalo SMS ČR už dříve.
Obcím na jihu Čech podal pomocnou ruku připravovaným ekologickým programem kraj. Ten ve spolupráci s dobrovolnými hasiči nabídne
samosprávám výsadbu mladých stromků a pomůže i s následnou péčí o
ně. Nová výsadba by měla přispět k ochraně půdy a mikroklimatu.
Na pomalou reakci státu poukázalo SMS ČR už dříve. Za nedostatečnou považuje i výši podpory na činnosti spojené s likvidací kůrovcem napadených stromů. Definuje ji nový návrh nařízení vlády, kterým se mění
její nařízení č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
Milada Vopálková

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj spustil portál
chytrých nápadů
Nabídnout již realizované dobré praxe v ČR či cílené dotační příležitosti na chytrá řešení má nový portál, který spustil Jihomoravský kraj.
SMS ČR to oceňuje. „Chytrá“ řešení, která vylepšují život v malých obcích, se snaží dlouhodobě podporovat.
Novinka se nazývá SMART JMK a má podtitul Tvořme chytrou jižní Moravu. Zájemci zde mohou najít jednoduché i náročnější projekty, které se
už podařilo uskutečnit. „Může jít například jen o příměstský tábor organizovaný obcí nebo naopak o složitá technická řešení pro částečnou energetickou
soběstačnost v části vesnice,“ uvedla krajská manažerka Lenka Matějová,
která zároveň vítá, že program respektuje odlišné podmínky velkých
měst a malých obcí. „Spuštěný program počítá s individuálními podmínkami
obce s přihlédnutím na strukturu obyvatelstva i ekonomický potenciál,“ dodala
s tím, že portál je k nalezení na www.smart-jmk.cz.
LM

Královéhradecký kraj

Místem pro život 2019 se stal už potřetí
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj získal už potřetí první místo ve srovnávacím
průzkumu Místo pro život 2019. Projekt vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozorňovat na nejlepší regiony
České republiky. Na druhé příčce se umístil Jihočeský, na třetí Zlínský
kraj. Na posledním místě skončil Ústecký kraj.
Královéhradecký kraj je podle organizátorů regionem, kde se lidé cítí dobře a bezpečně. „Kvalitními výsledky se region projevuje prakticky ve
všech sledovaných oblastech. V celorepublikovém srovnání je na tom dobře ve
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zdravotnictví a sociálních službách,“ uvádějí pořadatelé. „Jsme kraj, který se
může pyšnit nádhernou přírodou, zajímavými místy pro turistiku či moderními centry průmyslu a obchodu,“ doplnil radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Pavel Hečko s tím, že silnou stránkou je podle něj rovněž bezpečnost na silnicích a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti.
„Zapracovat by to chtělo především na oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného
výsledku. Významně se na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých
ve věku od 15 do 24 let. Větší péči by si ze strany veřejné správy zasloužily rovněž
investice do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními
kraji nízké,“ hodnotí zpráva Místa pro život Královéhradecký kraj.
V rámci letošního výzkumu Místo pro život byli v dotazníkovém šetření
osloveni také starostové s dotazem, co oni považují za největší problém,
a naopak, s čím potíže nemají. V Královéhradeckém kraji si nejvíce stěžují na nedostatek pracovních sil a také na špatnou bytovou situaci. Kladně
hodnotí spolupráci v rámci mikroregionu. Za problematickou nepovažují
ani administrativu spojenou s povinně zveřejňovanými informacemi nebo
schvalování právně závazných dokumentů měst a obcí, která zastupují.
Srovnávací výzkum Místo pro život už devátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj.
Helena Kuthanová

Liberecký kraj

SMS ČR stojí za obcemi, které se obávají
další těžby v polském dole TURÓW
Plánované rozšíření těžby v polském hnědouhelném dolu Turów nedaleko hranic s Českem se s pozitivním ohlasem nesetkalo. Za vše hovoří přes
3000 připomínek od občanů a obcí, kterých se těžba přímo dotýká. Vedení
dolu ji přitom zamýšlí prodloužit o dalších 25 let. To však nebude možné
bez vypořádání podaných připomínek z české strany. Pokud vedení dolu
námitky nevyslyší, měla by těžba skončit příští rok k poslednímu dubnu.
Důl uhlím zásobuje především přilehlou elektrárnu. Těžbu kritizuje
Liberecký kraj, obyvatelé na české straně hranice se obávají úbytku vody
a zvýšení hluku a prašnosti. SMS ČR za nimi jednoznačně stojí. Krajský
předseda Jiří Černý už nabídl zástupcům vedení kraje pomoc při projednávání problému v rámci plánovaného setkání, na něž zavítají také
představitelé dotčených obcí.
Konat je nutné a nezbytné. Obyvatelé obce Uhelná, okrajové části
města Hrádku nad Nisou, která s dolem sousedí, mají už kvůli prohlubování dolu problém s úbytkem jak podzemní, tak povrchové vody. To nastalo v důsledku výrazné změny směru proudění podzemních vod. Tato
komplikace by mohla ohrozit dodávku pitné vody pro obyvatele Hrádecka. Lidem ztrpčují život rovněž prach a hluk z těžby.
Petra Černá

Moravskoslezský kraj

Karlova Studánka vítá iniciativu SMS ČR
ohledně předkupního práva obcí
Iniciativu SMS ČR o prosazení předkupního práva obcí na nepotřebný
majetek státu přivítala horská obec Karlova Studánka. Ta je unikátní
tím, že její velkou část vlastní stát, potažmo Horské lázně Karlova Studánka, s.p. a Lesy ČR.
Obec má zhruba 200 obyvatel, ale jen malé procento z nich má možnost bydlet ve vlastní nemovitosti. „Většina žije v nájemních bytech, které jsou
ve vlastnictví Horských lázní. V sezóně se obec promění na atraktivní turistickou
oblast, ve které ale chybí množství parkovacích míst a dostatek sociálních zařízení,“ vysvětlila starostka Radka Chudová, která by díky předkupnímu právu
ráda využila možnosti obce koupit majetek státu určený k prodeji a použila ho pro potřeby občanů a další rozvoj. Ten by souvisel například s výstavbou dopravní infrastruktury, občanskou vybaveností a dalšími záležitostmi, jež ukládá zákon o obcích.
Daniel Stuchlík
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Pardubický kraj

Předsednictvo se zabývalo
dopravními stavbami
i nominací do soutěže Počin roku 2019
Dopravní stavby v kraji a nominace kandidáta do soutěže Počin roku
2019 zajímaly předsednictvo SMS ČR, které se sešlo v září v obci Červená Voda v Orlických horách.
Předsednictvo se shodlo, že se nyní více zaměří na dopravní stavby
v kraji a na další jednání pozve ke kulatému stolu zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice. „To proto, že se stále ještě nepodařilo naplnit cíle memorand o spolupráci,
která byla letos v únoru s vedením těchto organizací uzavřena,“ vysvětlila krajská manažerka Kristýna Vodrážková s tím, že memoranda slibují zajistit
společný postup, koordinaci a především komunikaci mezi stranami v oblastech přípravy a realizace dopravních staveb. Rovněž jde o prohloubení
vzájemné spolupráce v podobě zprostředkování informací a zajištění lepší komunikace a konzultace s obcemi a městy Pardubického kraje.
Pomyslnou třešničkou na dortu jednání byla příjemná povinnost nominovat kandidáta na vítěze soutěže Počin roku 2019. Tím má být vzhledem k dlouhodobé spolupráci a podpoře aktivit a cílů SMS ČR i krajského předsednictva hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „I letos
se s námi náš hejtman pustil do odvážných bojů proti odlivu služeb z venkova
a plánovaným změnám popírajícím decentralizaci moci. Svou účastí také podpořil řadu našich akcí,“ prozradila Kristýna Vodrážková. „Pokud náš kandidát
zvítězí, velice rádi mu tuto milou cenu předáme. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i v budoucnu,“ dodala. Cena se uděluje člověku či obci, jež se zasadili o rozvoj samospráv v zemi, ať už formou prosazování nějakého návrhu nebo například v uplatňování dobré praxe.
KV

Konference Spojujeme venkov
měla rekordní účast
Rekordní účast zaznamenal třetí ročník konference Spojujeme venkov, která se v Pardubickém kraji konala 17. září. Místem setkání byly
tradičně České Heřmanice.
Na moderovanou diskusi o vzájemné spolupráci ve prospěch regionálního rozvoje venkova dorazil hejtman kraje Martin Netolický, s ním
dalších sedm členů krajské rady a téměř 40 zástupců MAS, mikroregionů
a sdružení obcí. Narůstající účast a spojenost hostů SMS ČR velmi těší.
Kristýna Vodrážková

Kraj Vysočina

Vír na Vysočině vyhrál
v soutěži Obec přátelská seniorům
Obec Vír na Vysočině vyhrála titul Obec přátelská seniorům, k tomu
získala i odměnu ve výši půl milionu korun. Vesnice byla oceněna za
dlouholetou činnost orientovanou právě na dříve narozené.

„Kromě pravidelného jarního setkávání seniorů, či gratulací jubilantům, které dnes jistě najdeme v každé obci, zde provozujeme pečovatelskou službu pro klienty z Víru a ze sousedních vesniček. Také už šest let organizujeme zajímavé
přednášky v rámci Vírské univerzity třetího věku (VU3V),“ uvedl starosta obce
Ladislav Stalmach. Řekl, že univerzitu navštěvuje pravidelně 50 studentů,
kteří si mohli vyslechnout už okolo stovky přednášejících. Z těch známějších to byli například Jaroslav Větvička, Stanislav Motl, nebo Ivan Bartoš.
„Finanční odměnu využijeme na nákup ozvučení a další techniky pro přednáškovou činnost, stanů a nábytku pro letní venkovní akce, ale také na pořádání exkurzí v rámci VU3V, nebo dvou invalidních vozíků,“ dodal.
Soutěž Obec přátelská seniorům vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci klání
byly oceněny ty obce, které přišly
s výjimečnými projekty v oblasti
proseniorské a prorodinné politiky. V letošním druhém ročníku
rozdělil vyhlašovatel mezi vítěze
více než 18 milionů korun na
podporu těchto projektů. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 37 obcí v pěti kategoriích,
rozdělených podle počtu obyvatel. Soutěže se mohou účastnit
všechny obce, města, statutární
města a městské části z celé České republiky.
MS

Ústecký kraj

Německá zdravotní péče
bude pro Šluknovsko dostupnější
Zdravotní péče v Sasku bude pro obyvatele Šluknovského výběžku
konečně dostupnější. Za obrovský úspěch považuje SMS ČR podpis
prohlášení o česko-německé spolupráci v oblasti zdravotních služeb,
k němuž došlo na konci srpna v členské obci Dolní Poustevna.
Nejen starosty obcí ve Šluknovském výběžku nenechala chladnými situace okolo Lužické nemocnice v Rumburku, která je největším poskytovatelem zdravotní péče na severu děčínského okresu a momentálně je
v insolvenci. Spolu s Ústeckým krajem začali vyhlížet alternativní možnosti, jak zajistit zdravotní péči pro své obyvatele. Právě i aktivita Ústeckého kraje nakonec dopomohla k podpisu prohlášení o česko-německé spolupráci. Svůj podpis přidali i zástupci ministerstev a zdravotních pojišťoven obou zemí, kterých se do spolupráce zapojí na české straně sedm.
Teprve nově zřízená komise pro přeshraniční zdravotní péči stanoví,
jakých pracovišť se dohoda v praxi bude týkat. Již nyní ale lze předpokládat, že pro české občany bude k dispozici péče v příhraničním městečku
Sebnitz. Podpisem prohlášení snaha o záchranu nemocnice v Rumburku
nekončí.
„Zajištění péče na Šluknovsku pro 55 tisíc obyvatel je priorita číslo jedna.
Ústecký kraj a Krajská zdravotní pro to udělají maximum,“ uvedl pro média
náměstek hejtmana Martin Klika.
Marek Komárek

SMS ČR pomáhá
i k celkovému rozvoji regionu
Cílem SMS ČR v Ústeckém kraji není pouze pomáhat jednotlivým samosprávám, ale také přispět k rozvoji regionu jako celku. I proto se krajský
manažer Marek Komárek účastnil spolu s krajským architektem Ondřejem Benešem, koordinátorem chytrých řešení Jiřím Stichem a tvůrcem
projektu „Obec budoucnosti“ Josefem Večeřem koordinační schůzky aktérů rozvoje kraje. Tu pořádal vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna. Diskutovali například o užití analytických výstupů ze systému AGIS pro potřeby „chytrého regionu“ či využití osobních kontaktů se starosty obcí pro informování o zamýšlených celokrajských řešeních a realizaci netradičních
projektů s přesahem přes hranice jednotlivých obcí.
MK
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Středočeský kraj

Občané budou moci rozhodnout,
které projekty kraj uskuteční
Občané Středočeského kraje budou moci rozhodnout o 50 milionech korun z krajského rozpočtu. Jejich hlasování určí, které projekty se budou
realizovat a které ne. Přibližně pět procent investičního rozpočtu Středočeského kraje bude určeno na tzv. Participativní rozpočet. SMS ČR
vítá, že Středočeský kraj bude na projektech spolupracovat i s obcemi.
O přízeň Středočechů mohou soupeřit projekty, jako je například
výsadba zeleně s obnovou hasičských zbrojnic či projekty zvyšující bezpečnost chodců s projekty parkového vybavení. Soutěž se nebude konat v rámci celého kraje, ale v menších, lidem bližších lokalitách, jakými jsou například ORP. Krajský úřad nyní připravuje dokument, který
definuje základní procesy. Určí kdy, kde, co, jak a kdo bude do rozhodování vstupovat a jakým způsobem. Přesné podmínky pro obce a veřejnost budou známé do konce letošního roku, kdy by měla dokument
projednat rada a zastupitelstvo kraje.

Infocentrum ve Spáleném Poříčí
je nejlepší v kraji
Spálené Poříčí není jen nejmenší město, které kdy získalo titul Historické
město roku za péči o historické památky. Má také jedinečné Infocentrum
s úžasnou atmosférou, které v anketě Infocentrum roku 2019 v Plzeňském
kraji dosáhlo na stupeň nejvyšší. „Osobně mohu návštěvu IC umístěného
v krásném roubeném lidovém domě jen doporučit. A s komentářem místostarosty Pavla Čížka, že obsadit první příčku již potřetí v řadě už asi nebude náhoda, nelze než souhlasit,“ řekl krajský manažer Roman Svoboda.
RS

Participativní rozpočty v České republice v roce 2018
Občané dostali v roce 2018 šanci zapojit se do tvorby rozpočtů ve
33 městech. Doposud participativní rozpočet zavedlo a vyzkoušelo
38 měst. Toto číslo během roku 2019 vzroste minimálně na 53.
Martina Jiříková, zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz

Plzeňský kraj

Do Chrástu na kole i po drezíně
Zástupci Plzeňského kraje se sešli s desítkami obyvatel Chrástu a společně diskutovali o záměrech vhodného využití již bývalé železniční trati
mezi Plzní a Chrástem. Vybudování cyklostezky mezi Bukovcem a Chrástem je už skoro jistá věc. Nově se ale zrodil nápad na ponechání jedné
původní koleje, na které by bylo možné provozovat turistickou atrakci
v podobě malých šlapacích drezínových vozíků. Nápad na zapojení těchto unikátních vozíků přivezli krajští radní až z Ratíškovic, kde už svůj tříkilometrový úsek mají.
„Každý počin, každá nová atrakce je dobrá věc. Nám jde hlavně o to, aby vznikla cyklostezka. Když se přidá ještě něco dalšího, bude to jedině dobře,“ říká starosta Chrástu Ladislav Bohuslav, který vidí v netradiční zajímavosti, jež
může pomoct přilákat turisty, potenciál.
Roman Svoboda
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Karlovarský kraj

Zapsáním na seznam UNESCO to nekončí
Velký nárůst turistů očekávají obce v Krušnohoří díky tomu, že se zdejší hornická krajina dostala na seznam UNESCO. Starostové se proto
rozhodli založit oblastní destinační agenturu. Ta bude moci čerpat peníze z národních i evropských zdrojů na dobudování infrastruktury
i propagaci chráněných území.
Informační středisko agentury by například mohlo sídlit ve vile Zenker v Abertamech. Vznik agentury podporuje i krajský úřad. „Kraj připravuje návrh rozpočtu na rok 2020, v němž bychom měli počítat s prostředky
speciálně pro ty obce, jež jsou zapsané na seznam UNESCO. Dotace by čerpaly
prostřednictvím krajského Programu obnovy venkova,“ sdělila hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.
RS
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Zlínský kraj

Sdružení poslalo otevřený dopis
ministru dopravy kvůli obavám z mýta
SMS ČR nesouhlasí se zavedením mýtného na silnice I/50 ve Zlínském
kraji. Páteřní česká silnice I. třídy vede podél řady členských obcí, které se obávají toho, že budou sloužit jako náhradní trasy pro těžkou dopravu. V reakci na veřejně publikované informace zaslalo krajské
předsednictvo SMS ČR otevřený dopis ministru dopravy a na vědomí
také Zlínskému kraji a Asociaci krajů České republiky. Žádá v něm
o zrušení návrhu na rozšíření zpoplatnění.
Trasa vede Jihomoravským a Zlínským krajem z Brna přes Uherské
Hradiště až na hraniční přechod Starý Hrozenkov a odtud dále na Slovensko. „Dle dostupných informací je záměrem ministerstva tuto trasu, či její
významné části, zavést do seznamu zpoplatněných silnic první třídy dle vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací, která by měla platit
již od ledna 2020,“ uvádějí autoři dopisu adresovaného ministru. Pod dopis se za SMS ČR podepsala předsedkyně krajského shromáždění Eliška
Olšáková. Píše, že Sdružení, které prosazuje zájmy zejména obcí a menších měst, oslovilo několik desítek obcí napříč celou republikou a přes

80 procent z nich vyjádřilo své obavy z toho, že budou sloužit jako náhradní trasy pro těžkou dopravu. „Na základě těchto informací jste se také
sešel s předsedou SMS ČR Stanislavem Polčákem a místopředsedkyní Věrou Kovářovou,“ připomínají autoři dopisu ministrovi s tím, že SMS ČR požádalo o provedení adekvátní analýzy objízdných tras ještě před tím, než se
další úseky I. tříd zpoplatní.
„V důsledku zvýšeného průjezdu nákladní dopravy dojde ke zvýšené koncentraci dopravy ve městech a obcích, kde se mohou tvořit zejména v ranních a odpoledních hodinách dlouhé kolony. Bude docházet k poškození silnic, které nejsou na
takovou zátěž vhodné, četné kolizní a velmi nebezpečné situace budou vznikat na
mostních objektech a propustních,“ píše se dále v dopise. Eliška Olšáková rovněž vysvětluje, že s vyšší koncentrací nákladní dopravy souvisí také zvýšený hluk, který bude znepříjemňovat život občanům, a zvýšené vibrace, jež
mohou porušit stabilitu zdí budov. „Kvůli prašnosti bude docházet k nárůstu
respiračních onemocnění a zejména v zimních měsících i k větší inverzi, obce budou muset vynakládat větší prostředky na čištění silnic. Významně se sníží bezpečnost v okolí komunikací,“ připomíná dále. V závěru autoři připomínají
i negativní dopady na místní výrobce, producenty a dopravce, kteří vyvážejí své výrobky a produkty, jelikož mýtné s největší pravděpodobností
promítnou do svých cen. „Snaha vyhnout se takto zpoplatněné trase a hledání
objízdných tras, které jsou kapacitně nedostatečné, se jeví jako vážné riziko,“ dodává Eliška Olšáková s tím, že SMS ČR v kraji se zavedením mýtného nesouhlasí a žádá ministerstvo o zrušení návrhu.
Renata Štachová

SMS ČR radí: Jak řešit případy
extrémního nepořádku hyzdícího obec?
Přece se to nevyhodí! Tímto heslem se dodnes řídí někteří lidé žijící zejména na menších obcích. Schraňují množství
nejrůznějších předmětů a materiálů, o jejichž užitečnosti lze v různé míře pochybovat. Bohužel, takové předměty se
často hromadí nejen v domech či garážích sběratelů, ale také v jejich venkovním okolí.
Sousedé, ale i ostatní obyvatelé obce z toho bývají mnohdy nešťastní. Není divu. Často se totiž společnými silami dlouhodobě snaží udržovat estetický vzhled obce a prezentovat se před jejími návštěvníky v dobrém světle. Obří hromada nejrůznějších „krámů“ na jednom z pozemků pak výsledný dojem notně pokazí. Jak postupovat v případě, že nepořádek na
soukromém pozemku přesáhne únosnou mez?
Nový občanský zákoník upravuje povinnost každého vlastníka pozemku nezasahovat nadměrně do pozemků sousedních tzv. imisemi,
slovy zákona „zdržet se všeho co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn,
pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.“
Pokud odložené harampádí produkuje imise, které vnikají na sousední pozemek, může se jeho vlastník bránit tzv. sousedskou žalobou
v civilním soudnictví. Pokud však sousedy obtěžuje pouze svým neestetickým vzhledem, patrně se nebude jednat o imise a tím pádem taková
situace není v rozporu s vlastnickým právem sousedů.
Na podobné případy nicméně pamatuje zákon o obcích, který stanoví, že fyzická či právnická osoba se dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 500 tisíc korun,
je však nutné postupovat podle obecných zásad pro ukládání správních
trestů upravených přestupkovým zákonem.
Ne každé hromadění harampádí na pozemku však naplní skutkovou
podstatu uvedeného přestupku. Je nutné, aby takové jednání narušilo
vzhled obce, přičemž zda k narušení vzhledu obce došlo či nikoliv je
nutné v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně s ohledem na místní okolnosti.
Jak uvádí v pasáži věnující se příslušnému ustanovení komentář
k zákonu o obcích autorů Potěšila a kol.: „Není postačující, že fyzická osoba
jako vlastník nebo uživatel (lhostejno přitom, z jakého důvodu pozemek užívá)
neudržuje čistotu nebo pořádek na pozemku, jakkoliv tato skutečnost může
být zejména ze strany sousedů vnímána negativně. Přestupkem totiž je až takové neudržování čistoty a pořádku na pozemku, které vede k narušení vzhledu obce. Z toho vyplývá, že aby došlo k narušení vzhledu obce, obec sama musí
mít jistou vyšší kvalitu svého vzhledu.“

Je také nutné vzít v úvahu, že v různých částech obce může být standard tamního vzhledu odlišný – jiný bude vzhled obce v nové vilové
čtvrti a jiný například v zahrádkářské kolonii nebo průmyslové zóně.
Vzhledem k tomu, že v přestupkovém řízení platí zásada presumpce neviny, důkazní břemeno ohledně všech rozhodných skutečností,
včetně skutečnosti, že došlo k narušení vzhledu obce, je na správním orgánu, který vede řízení o přestupku.
K projednání přestupků podle § 66d zákona o obcích je příslušný
obecní úřad obce, v níž se přestupek stal. Obviněný ze spáchání přestupku se proti rozhodnutí obecního úřadu může odvolat, přičemž odvolacím orgánem je v takovém případě krajský úřad.
Obecně je tedy možné říct, že extrémní hromadění starého harampádí může vést nejen ke krajní neoblíbenosti u sousedů a ostatních obyvatel
obce, ale za určitých okolností i k problémům se zákonem. A to i v případě,
že dotyčný nepořádník hromadí vlastní věci na vlastním pozemku.
Podobně jako prakticky v každé situaci, i v případech nepořádku
způsobeného hromaděním starých věcí, lze doporučit pokusit se nejprve celou situaci s tím, kdo za problémem stojí, vyřešit neformálně a lidsky. Ideálně samozřejmě vzájemnou domluvou, jež povede ke spokojenosti obou stran.
Dominik Hrubý
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teď sbírá
malé i velké elektro!
Do roku 2018 se Ekolamp staral o zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení
(světelných zdrojů a svítidel), která spadala do jediné skupiny. V lednu 2019 se
ale v zákoně počet skupin elektrozařízení změnil z 10 na 6. Touto změnou
svítidla přešla do dvou nových skupin ‒ malá a velká elektrozařízení.
Abychom mohli i nadále zajišťovat služby pro občany, obce i účastníky
našeho kolektivního systému, rozšířili jsme působnost i na tyto dvě
skupiny. Smluvní sběrná místa teď proto vybavujeme novými
sběrnými prostředky (vaky) určenými pro sběr
malých elektrospotřebičů a rovněž zajišťujeme
i svoz velkého elektra.
Těšíme se na další spolupráci!
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Více informací na

www.ekolamp.cz
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SMS ČR zve 31. října a 1. listopadu
do Havlíčkova Brodu!
Pořádá republikové shromáždění
a konferenci o tom, co samosprávy pálí

Sdružení místních samospráv České republiky zve na VII. Republikové shromáždění a konferenci, která se zaměří na ožehavá témata samospráv. Dvoudenní
akce se uskuteční ve čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu v Havlíčkově Brodě.
SMS ČR bude ve čtvrtek nejprve rekapitulovat uplynulé dva roky své práce, rovněž seznámí účastníky setkání s dalšími cíli a požadavky, se kterými hodlá vůči státu na obranu samospráv vystoupit. Dojde i na ocenění významných osobností samospráv a počinu roku v práci samospráv za rok
2019. Účast přislíbili zástupci MPSV, Státního pozemkového úřadu či Národní sportovní agentury. Po oficiální části bude následovat společenský večer.
V pátek setkání pokračuje konferencí. Ta se zaměří na aktuální ožehavá témata samospráv, jakými jsou střet zájmů, výkon samostatné a přenesené působnosti. K tématům se vyjádří odborníci z ministerstev spravedlnosti a vnitra. Zazní také informace o benefitech, možnostech a příležitostech, jež SMS ČR nabízí.
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím webového formuláře. Pro více informací kontaktujte svého krajského manažera SMS ČR.

VII. REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
31. října 2019 od 9:30 hodin
Kino Ostrov,
Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
Program
8:30 – 9:30 Registrace
9:30
Zahájení
9:50
9:55
10:25
10:45
11:45

Úvodní slovo předsedy SMS ČR

Stanislav Polčák

Zdravice hostů
Ocenění významných osobností
Klíčové požadavky SMS ČR
vůči Parlamentu a vládě

Stanislav Polčák

Financování sociálních služeb

Jana Maláčová (ministryně práce
a sociálních věcí ČR)

12:45
Tisková konference
12:45 – 13:45 Oběd (raut)
13:45
Vyhlášení výsledků soutěže
Počin roku 2019
14:05
Komplexní pozemkové úpravy
14:50
15:10

Havlíčkův Brod

Zástupce vedení města

15:40
16:00
Moderátoři:

Státní pozemkový úřad

Výsledky voleb
členů dozorčí rady
Schválení výroční zprávy
Národní sportovní agentura

Milan Hnilička, Markéta Kabourková

Diskuse
Závěr

Eliška Olšáková, Václav Venhaeur

TEMATICKÁ KONFERENCE
1. listopadu 2019 od 9:00 hodin

VII. Republikové shromáždění SMS ČR

a tematická konference SMS ČR
31. 10. 2019 – 1. 11. 2019

Velký sál Staré radnice,
Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod
Program
8:00 – 9:00 Registrace
9:00
Zahájení
9:15
Střet zájmů

VII. Republikové shromáždění SMS ČR
Kino Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
čtvrtek 31. 10. 2019 v 9:30 hod (prezence účastníků od 8:30)

10:15
Tematická konference SMS ČR
Velký sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 57,
Havlíčkův Brod
pátek 1. 11. 2019 v 9:00 hod (prezence účastníků od 8:00)

Účast na akcích přislíbili zástupci MPSV, Ministerstva
spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Státního
pozemkového úřadu či Národní sportovní agentury.

Marie Benešová
(ministryně spravedlnosti ČR)
Jiří Kapras
(Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Nové programovací období
a Národní fond
pro obnovu infrastruktury

Klára Dostálová
(ministryně pro místní rozvoj ČR)

11:15	
Prezentace projektu
Vzdělávání zástupců
a zaměstnanců obcí I. typu
2018 – 2021
Jitka Hanáková (SMS ČR)

Těšíme se na Vás!
Na akci se můžete registrovat zde.

„Náš stát nezbohatne,
pokud jeho obce zchudnou!“

11:35	
Ministerstvo vnitra
a samosprávy
12:35
13:00
Moderátoři:

Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra ČR)

Budoucnost geoinformačního
portálu AGIS

Pavel Macoun (SMS DATA)

Závěr

Kristýna Vodrážková, Tomáš Pavelka

Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 25. 9. 2019, 5/2019 , ev. č.
MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková, sulakova@smscr.cz; Grafické zpracování: Ivana Havlíková, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Šuláková.

