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SMS ČR je moje
srdcová záležitost,
říká ředitelka Jana Přecechtělová.

Pozor! Věděli jste,
že obce mají povinnost
zajistit veřejné pohřebiště?

Kladruby nad Labem:
Kvůli zápisu hřebčína do UNESCO
se občané obávají ztráty klidu.

Téma Aktuálně

Milé starostky, vážení starostové, 
přátelé samospráv.
Když dva dělají totéž, není to totéž. Už jsme si 
to všichni někdy zkusili. Stejný postup, nezna-
mená vždy stejný a dobrý výsledek. 

A v případě rozvoje obcí to platí dvojnásob. 
Každá obec je jedinečná, má vlastní potenciál, 
různé zkušenosti a představy o svém rozvoji. To, 
co někde funguje, jinde neuspěje. Tato zkuše-
nost nás při práci s obcemi provází každý den. 

A právě ona nás dovedla k myšlence realiza-
ce odborných stáží tam, kde se „dílo povedlo“. 
Stáže jsou novou vzdělávací aktivitou projektu 
„Správa obce od A do Z“. Na jejich přípravě 
spolupracujeme se skvělými lektory, kterým 
nechybí nadšení pro věc a chuť zkusit něco no-
vého. Jsou mezi nimi ostřílení matadoři, které 
znáte z programu Škola místních samospráv 
i známé tváře SMS ČR – Marie Šuláková, Lubo-
mír Kříž, Tomáš Pavelka, Luděk Beneš, Marek 
Komárek. 

Řešíte hospodaření v obecním lese? Zasáhla 
vás povodeň? Chcete rekonstruovat knihovnu? 
A nevíte nebo váháte, jakou cestou se vydat? 
Možná ji najdete díky našim stážím. 

Postupně zpracováváme zajímavé projekty, 
které mohou nasměrovat vaše kroky nebo vás 
inspirovat k novým aktivitám. 

Již teď pro vás máme nachystaná témata, 
která se věnují povodním a  protipovodňové 
ochraně, tomu, jak nastartovat obecní knihov-
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nu, jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj, jak 
strategicky plánovat rozvoj obce a využívat na 
něj dotace a jak správně hospodařit v lesích. 
V  listopadu přibude další novinka, kterou je 
cestovní ruch v menších obcích. 

Díky podpoře EU jsou stáže pro účastníky 
zdarma, jejich nabídku sledujte na Portálu 
zastupitele (www.portalzastupitele.cz). Nena-
šli jste termín ve vašem kraji? Přijet můžete 
i  k  sousedům nebo si počkejte, až vypíšeme 
termín u vás. Můžete také využít zpracova-
ných příkladů v databázi dobré praxe na webu 
rokvobci.cz nebo videí ze stáží v sekci online 
vzdělávání Portálu zastupitele. 

Co od stáže můžete očekávat? Hostit vás bu-
de a své zkušenosti předá obec, která se dané-
mu tématu věnuje dlouhodobě. Díky staros-
tům, kteří jsou své aktivity a myšlenky ochotni 
sdílet, můžete lépe vyřešit mnoho úskalí a před-
vídat možné problémy. 

Lektoři, vás nejprve seznámí s potřebnou le-
gislativou a teorií. Zásadní je praktická část, 
kde uvidíte konkrétní příklady investičních 
projektů, zkusíte si napsat článek nebo vést 
rozhovor, absolvujete protipovodňovou pro-
hlídku. Získáte metodické listy, zpracované 
a  ověřené postupy dobré praxe. Můžete svou 
vizi prodiskutovat s lektorem i kolegy z jiných 
obcí. Diskuse mezi účastníky bývá velmi živá 
a  přináší spoustu zajímavých poznatků a po-
střehů přímo z praxe. Každé setkání je auten-
tické, dotváří jej sami účastníci a opět se nám 

Stážemi chceme obce motivovat a inspirovat

Po roce opět hrozí zpoplatnění úseků vybraných dálnic
Je tomu přibližně rok, co SMS ČR úspěšně připomínkovalo novelu vyhlášky č. 306/2015 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo-
vým poplatkem. Novela mimo jiné obnášela nutnost koupit si známku při využití nových úseků dálnic D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou 
a D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Úsilným. Ve zpoplatnění shledala hrozbu většina oslovených starostů okolních obcí. Proč? Kvůli očekávanému na-
výšení osobní dopravy na přilehlých nedálničních komunikacích. 

Letos se situace s další novelou zákona opakovala a výše zmíněné úseky byly opět určené ke zpoplatnění. Inspirováno aktivní starostkou Ševětí-
na v Jihočeském kraji Romanou Hajskou doporučilo SMS ČR i ostatním obcím zaslat připomínky přímo na Ministerstvo dopravy. Starostové men-
ších obcí na Přerovsku uvedli, že nový úsek D1 lze chápat jako širší obchvat Přerova, takže by mohl zůstat nezpoplatněný, podobně jako obchvaty Olomouce, 
Prostějova nebo Kroměříže. V poslední době tak patří vedle více diskutovaného mýtného i tento typ zpoplatnění komunikací mezi důležité aktivity 
krajských manažerů a legislativních analytiků při SMS ČR. Otakar Bursa, Milada Vopálková, Tomáš Pavelka

potvrzuje již zmiňované rčení. Pokud se vám 
podaří do osvědčeného postupu zapracovat 
specifické potřeby vaší obce a využít její poten-
ciál, budete s výsledkem spokojeni.

Přijďte a získejte návody, rady a osvědčené 
postupy. Hledejte pak ale tu nejlepší cestu 
právě pro vaši obec. A tu potom můžete sdílet 
s ostatními. 

Krásný podzim a chuť do vzdělávání vám 
přeje

Dana Kratochvílová,
manažer a metodik projektu

Vzdělávání místních samospráv SMS ČR
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Katalogoví podvodníci: začíná se blýskat na lepší časy?

SMS ČR podalo trestní oznámení
na provozovatele pochybných webovek

SMS ČR opakovaně varuje před podnikateli, kteří zástupcům samospráv po telefonu nabízejí prakticky bezcenné prezen-
tace v internetových katalozích. Podle Sdružení se dopouštějí trestného činu podvodu, protože obce záměrně uvádějí 
v omyl. K podobnému závěru nyní v některých případech došla i policie!

Ministerstvo životního prostředí podpoří budování přírodních zahrad u mateřských, základních a středních škol. 
O  dotace mohou žádat obce, mateřské školy, lesní mateřské školy i kluby, dětské skupiny, základní školy, střední 
školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní ne-
ziskové organizace působící v oblasti EVVO.

SMS ČR podalo trestní oznámení na provozovatele pochybných webových stránek http://www.pristupnost-webu.cz. 
Obává se manipulativního a klamavého jednání vůči samosprávám, kterým by mohly být naplněny skutkové podstaty 
několika trestných činů. O co jde?

Scénář bývá vždy podobný. Zaměstnanec spo-
lečnosti kontaktuje představitele obce, často 
nově nastoupivšího do funkce a nabízí pre-
zentace obce na internetových stránkách. Zá-
měrně však vzbudí dojem, že jde o aktualizaci 
údajů spojených s fungováním služby, kterou 
obec již využívá, nebo o pouhé prodloužení 
takové služby. Tato informace se nezakládá na 
pravdě, což však funkcionář s úplnou jistotou 
nemůže vědět.

Společnost pak rovnou zašle obci fakturu 
a v případě, že ji obec odmítá zaplatit, postup-
ně zasílá upomínky, v nichž vyhrožuje právní-
mi kroky, případně zveřejněním v pochybném 

E-mail, kterým provozovatel obeslal ve stře-
du 9. října ráno obecní úřady napříč celou re-
publikou, obsahuje nabídku na úpravu webů 
kvůli splnění požadavků vyplývajících ze záko-
na o přístupnosti zejména osobám se zdravot-
ním postižením. Varuje zároveň před hrozícími 
peněžitými pokutami, o kterých se ve skuteč-
nosti zákon vůbec nezmiňuje. 

SMS ČR opět upozorňuje, že novým pravi-
dlům je třeba přizpůsobit jen ty webové strán-
ky, které byly zveřejněny od 20. března letoš-
ního roku, kdy zákon nabyl účinnosti. Na 

registru dlužníků. Zasílání upomínek nezane-
chá ani ve chvíli, kdy dají představitelé obce na-
jevo, že si žádnou službu neobjednali a nestojí 
o ni. Některé obce bohužel nátlaku podlehnou 
a fakturu zaplatí.

Chování společností je podle názoru SMS ČR 
nejen krajně nemorální a zavrženíhodné, ale na-
plňuje také skutkovou podstatu trestného činu 
podvodu, kterého se dopustí ten, kdo sebe nebo ji-
ného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 
něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti. 

Bohužel, několik obcí po podání trestního 
oznámení na Policii ČR čekalo nemilé překva-
pení. Policisté trestní oznámení odložili s tím, 

Ministerstvo vyhlásilo výzvu č. 7/2019 z Národního programu Život-
ní prostředí. Alokace činí 250 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 
února do 31. března 2020. Podpořené projekty musí být realizovány nej-
později do 31. prosince 2022.

V rámci výzvy je možné žádat o podporu tří typů možných projektů.
a)  Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro 

předškolní děti.
 Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova způsobem, který umož-
ňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

b)  Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateř-
ské školy.
 Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, 
aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateř-

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační titul
na vybudování přírodních zahrad u školek a škol

webové stránky, které byly publikovány před 
jeho účinností (a těch bude naprostá většina), 
by se nová úprava měla vztahovat až od 23. zá-
ří 2020. Tedy až za rok, a to pouze v případě, 
pokud z jednání s ministerstvem vnitra nevy-
plyne, že u menších obcí a měst skutečně jde 
o  nepřiměřenou zátěž a povinnostem se tak 
v zásadě vyhnou. „Tvrzení v nabídce, podle které-
ho stát začne plnění povinností aktivně kontrolo-
vat od 1. 1. 2020, je zcela jednoznačně zavádějící, 
ne-li rovnou lživé,“ vysvětluje Lenka Matějová, 
která se problémem v SMS ČR zabývá. Firma 

ských škol a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyu-
čujícím dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).

c)  Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních 
a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podpo-
ru výuky ve venkovním prostředí.

  Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělá-
vání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), 
které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.
Minimální výše podpory na projekt činí 100 tis. Kč, maximální výše 

500 tis. Kč. Výše podpory na projekt činí maximálně 85 % z celkových 
způsobilých výdajů.

Více informací najdete na webu Národního programu Životní pro-
středí: www.narodniprogramzp.cz. Luděk Beneš

za jednorázovou úpravu webu požaduje od 
obcí 15 tisíc korun. Cena přitom platí jen pro 
vybrané systémy, a dá se očekávat, že u jiných 
systémů webových stránek může být i vyšší. 

Pochybnost o dobrém úmyslu také vyvolává 
fakt, že na webových stránkách zmíněné firmy, 
jejíž doména byla zaregistrována teprve týden 
před rozesláním e-mailů, chybí jakákoli indicie 
o formálním či skutečném provozovateli, jeho 
sídle, včetně údajů kontaktních. S ohledem na 
uvedené SMS ČR varuje a doporučuje obcím 
maximální obezřetnost. Jana Přecechtělová

že se trestný čin nestal, aniž by zahájili bližší 
šetření všech skutečností.

Nyní se však, doufejme, začíná situace mě-
nit! Hned několik policejních oddělení, k nimž 
jednotlivé obce trestní oznámení podaly, do-
spělo k názoru, že se trestný čin stát mohl a po-
stoupilo případ k dalšímu šetření místně pří-
slušnému oddělení, v jehož obvodu má sídlo 
problematická společnost.

Pokud máte s podobnými šmejdskými prak-
tikami zkušenost, neváhejte se obrátit na le-
gislativního analytika SMS ČR Dominika Hru-
bého (hruby@smscr.cz), který případně pomů-
že s dalším postupem. Dominik Hrubý
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Sdružení místních samospráv České republiky se na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj zapojilo do veřejné konzul-
tace na téma vhodnosti současného nastavení podmínek při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) 
a posouzení adekvátní výše hranice pro jejich zadávání.

SMS ČR se agendou zadávání veřejných zakázek zabývá dlouhodo-
bě. Nejenže se jeho zástupci účastní připomínkových řízení při projed-
návání nové legislativy, ale pomáhá s veřejnými zakázkami i členským 
obcím. „Poskytujeme jim nejen metodickou podporu, ale i kompletní adminis-
traci veřejných zakázek a další související služby,“ upřesňuje Eliška Kloučko-
vá ze SMS ČR. 

Ministerstvo vyzvalo SMS ČR k účasti na veřejné konzultaci na konci 
léta. Sdružení to vítá. „Se starosty, radními a zastupiteli na téma veřejných 
zakázek často hovoříme a vnímáme, jaké otázky z této oblasti vidí jako pro-
blematické a jaké změny by uvítali,“ uvedla dále Eliška Kloučková s tím, že 
v návaznosti na to už SMS ČR oslovilo členské obce s dotazníkovým šet-
řením. Z jeho výsledku vyplynulo, že přibližně polovina respondentů se 

Veřejné zakázky malého rozsahu:
SMS ČR zprostředkovává názory a zkušenosti samospráv 

vyslovila pro navýšení finančních limitů pro VZMR na stavební práce, 
dodávky i služby. Podrobnější výstupy bude nyní SMS ČR prezentovat 
představitelům MMR. Na jednání chce rovněž podpořit diskuzi o sjed-
nocení postupů, schválení vzorových dokumentů a vytvoření přehled-
ného, stručného a praktického manuálu pro zadávání VZMR. 

„Díky aktivní účasti SMS ČR na této konzultaci se ministerští úředníci se-
známí s problémy, se kterými se samosprávy každodenně setkávají »v teré-
nu«, a můžeme jen doufat, že tyto podněty využijí smysluplně. Tedy tak, aby 
byla ve výsledku práce našich starostů a pracovníků obcí do budoucna snazší,“ 
dodala Eliška Kloučková, kterou mohou čtenáři v případě jakýchkoli 
námětů či dotazů z oblasti veřejných zakázek kontaktovat na telefo-
nu: +420 606 138 822, nebo e-mailu: eliska.klouckova@smscr.cz.

Nejen patnáctileté starostování v malé vesničce Srbce na Prostějovsku naučilo Janu Přecechtělovou, jak samosprávy 
na venkově fungují, co je ohrožuje, co jim chybí, co je naopak jejich výhodou. I díky těmto bohatým zkušenostem se 
stala v květnu výkonnou ředitelkou Sdružení místních samospráv ČR. Co je vlastně zač tato žena, matka tří dětí, sta-
rostka a aktivní politička za STAN?
Čím jste původní profesí?
Účetní. Celý život se točím kolem čísel. Když jsem 
si doplnila i pedagogické vzdělání, dokonce jsem 
účetnictví i učila na střední škole v  Prostějově. 
Oboru jsem se věnovala opravdu dlouho i jako 
OSVČ. Dodnes se i v samosprávě potkávám se svý-
mi studenty, kteří se účetnictvím živí. Asi i proto, 
že číslům celkem rozumím, dostala jsem se záhy 
do dozorčí rady SMS ČR a vlastně mi tato schop-
nost pomohla i při rozjezdu mého starostování.

V čem a proč je vám blízké SMS ČR?
Při této otázce teď úplně vidím sama sebe, jak 
jsem v roce 2006 začala starostovat naší malič-
ké obci. Celou jsem ji musela stavět od začát-
ku. Přejít z podnikatelské sféry do státní správy 
bylo něco neskutečného. Tehdy se účetnictví 
dělalo jinak než dnes. A já zvyklá hledat každý 
halíř jsem najednou viděla, že není problém 
koruna sem a tisíce tam. A že se upravovaly do-
datečně zůstatky tak, aby vše sedělo, jak bylo 
potřeba. Tohle mě nesmírně stresovalo. Kdy-
bych věděla, že se dá všechno nějak upravit, 
byla bych víc v klidu. Taky jsem pozorovala, že 
být starostkou, vůbec nic neznamená. Že obec 
s 84 obyvateli je nesoběstačná a s rozpočtem 
600 tisíc nic neuděláte. Okolní obce s 300 až 
500 obyvateli neměly ani zdaleka takové pro-
blémy s penězi. Tehdy služby fungovaly, nebyl 
takový tlak. Já musela shánět každou korunu, 
hledat sponzory, abychom mohli uspořádat 
Dětský den. To ostatní nemuseli. Nikde jsme 
neměli zastání. Okresy už skončily, všechno 
bylo najednou daleko, nikoho jsem neznala, 
nebyla v žádné politické straně. Dozvěděla 
jsme se o iniciativě starostů ze Zlínska a zorga-
nizovala zájezd mikroregionu do Suché Lozi, 
kde starostoval Petr Gazdík. Ten s námi deba-

toval o návrhu rozpočtového určení daní. To 
mně dávalo smysl. Upnula jsem se k tomu, 
protože nikde jinde za námi nestáli. A tak jsem 
se začala angažovat.
Jistě. Jen jako o neuvolněné starostce malé ves-
ničky na Prostějovsku by o vás vaši kolegové ze 
SMS ČR těžko věděli. Vy jste se ale již od roku 
2009 aktivně podílela v Pracovní skupině pro 
kulturu, která se pak rozdělila, a následně jste 
přešla do PS pro sociální záležitosti obcí. Od roku 
2015 působíte jako členka Dozorčí rady SMS ČR. 
My jsme se o vás ale dozvěděli zejména v době, 
kdy jste se aktivně věnovala problematice sociál-
ního pojištění neuvolněných starostů. V polovině 
loňského června jste veřejně vystoupila v disku-
zi, která se odehrávala na půdě Senátu. Tehdy 
jste podpořila návrh návratu příspěvku na pen-

SMS ČR je srdcová záležitost, říká jeho ředitelka Jana Přecechtělová

zijní připojištění pro neuvolněné starosty. Jak na 
své tehdejší vystoupení vzpomínáte? Bylo to po-
prvé, kdy jste za malé obce takto zabojovala na 
tom „nejvyšším místě“?
Určitě jsem cítila respekt k instituci, kterou Se-
nát je. Byla jsem ráda, že se podařilo vyprovo-
kovat jednání napříč ministerstvy, která tam 
byla zastoupena. Oceňuji, že ke mně přistupo-
vali jako ke starostce malé obce velmi dobře, že 
mě poslouchali. Nezažila jsem zesměšňování, 
ústrk. Šlo mně a stále jde o tu nespravedlnost. 
Neuvolněný starosta malé obce za celou dobu 
starostování nemá nárok ani na důchod. Při-
padá mi, že se stát chová macešsky. Jakoby ří-
kal: Ano, obce potřebujeme, aktivní občany také. 
Ale jen do určitého okamžiku. Hlavně po státu nic 
nechtějte. Zaplaťte si to sami a zařiďte si to, jak 

„Jsem moc ráda za lidi, kteří tady jsou,“ říká Jana Přecechtělová o týmu manažerů a analytiků, kteří pro 
SMS ČR pracují.
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chcete. Zamýšlím se, jakou úctu má stát vůči 
obcím a jejich neuvolněným představitelům? 
Děláme hodně práce. Dobře, nedostaneme 
žádný důchod, přestože obětujete vedení sa-
mospráv určitou část svého života. Neděláme 
to pro peníze. Většina z nás chtěla a chce vesni-
ci změnit, rozvíjet ji, pomáhat. Ale taky potře-
bujeme zastání, odměnu. Důchod to nebude, 
odvody by příliš zatížily obecní rozpočty poní-
žily samotnou odměnu a ve výsledku, by do-
tyčnému přinesly zanedbatelnou částku k dů-
chodu. Ale co bude tou odměnou? Poplácání 
po ramenou? Zastupitelstvo, ještě před třemi 
roky mohlo schválit neuvolněným starostům či 
místostarostům příspěvek na penzijní připojiš-
tění. Alespoň nějakou kompenzaci, nezatíže-
nou odvody. Ze zákona to ale vypadlo a už dva 
roky tato možnost není. Ministerstvo vnitra ar-
gumentuje, že zvedá odměny. Já ale nechci zve-
dat odměny, protože je nemám na malé obci 
z čeho zaplatit. Tohle není řešení. Já chci mít jis-
té minimum pro obecní rozpočty, které i těm 
nejmenším obcím pomůže důstojněji zvládat 
dynamický a demografický vývoj obcí a může 
se samo rozhodnout, do čeho bude investovat.

 Už tehdy jsme v newsletteru SMS ČR psali, že 
mnohem složitější bude vyjednat takovou změ-
nu RUD, která umožní i nejmenším obcím pod 
200 obyvatel financovat infrastrukturu a roz-
voj. Je to tak? Co vlastně nejvíce trápí malé obce?
Nedostatek peněz a administrativa. Sice už se 
snížil ten propastný rozdíl v příjmech na hlavu 
občana menší obce ve srovnání s velkými obce-
mi a městy. Malé obce do 100 nebo 200 obyva-
tel jsou přesto bity. Nemají prostor zaměstná-
vat lidi. S rozpočtem milion dvě stě tisíc nemám 
na to, abych zaměstnala člověka na hlavní pra-
covní poměr. Takže jsme v područí toho, co zís-
káme na veřejně prospěšné práce. A jelikož ne-
jsou peníze, tak stále žádáme. Dostaneme člo-
věka na tři nebo čtyři měsíce, pak žádáme 
dodatkem o prodloužení o dva měsíce… atd. Se-
stavujete rozpočet na příští rok a vůbec nevíte, 
s čím můžete počítat. Pořád vaříte z vody a hle-
dáte, kde by se ty peníze daly sehnat. A tato dy-
namika vás stále nutí něco vytvářet a přizpůso-
bovat se momentálním možnostem. Obec naší 
velikosti si nemůže dělat projekty do zásoby. 
Řešíte všechno za pochodu a to taky nepřispívá 
k dlouhodobému a koncepčními plánování. 

Uvítala byste slučování obcí? Pomohlo by to?
Rozhodně ne. Obce na to nejsou nastavené. 
Ještě mají v živé paměti to poslední sloučení 
v  době střediskových obcí. Domnívám se, že 
vlastnímu rozvoji obce by to nepomohlo. Ta by 
naopak zaostala a ztratila svou jedinečnost. 
Slučování by přispělo tak akorát k dalšímu vy-
lidňování. Otázkou je, jak dlouho se dá vydržet 
ten administrativní tlak na obce. Bojím se, že 
nás donutí se slučovat ani ne kvůli financím, 
ale právě kvůli administrativě.

Je škoda, že malé obce nemají stejné možnosti 
jako ty větší. 
Nemůžeme nabízet stejné služby jako větší 
obce, tak naivní nejsme, ale chceme našim ob-

čanům dopřát, alespoň to nejzákladnější vy-
bavení. Jenomže začnete narážet. Nejhorší 
jsou měřitelná kritéria. Chcete postavit chod-
ník a musíte prokázat, kolik lidí po něm denně 
projde. Stejně tak počet aut, která by jezdila po 
nové cestě. Je jasné, že průjezdnost u nás ne-
bude vždycky taková jako ve velkých obcích. 
Ale přes vesnici se musí taky dát projet. A tak 
máme úsek, který je v žalostném stavu, ale ne-
máme peníze na jeho opravu. Abychom mohli 
podat žádost, museli jsme udělat územní 
plán. A třikrát jsme na něj žádali peníze. Nako-
nec jsme byli úspěšní, už finišujeme a doufám, 
že do konce roku budeme mít papír, který má 
upravovat další rozvoj obce. A přitom jde pro 
obec o investici za 150 tisíc, která je pro občany 
nehmatatelná a neviditelná.

V čem je naopak výhoda malých obcí? 
Lidé tady vnímají své jistoty. Všude kolem je 
z jejich pohledu totiž mnoho nejistot. V malé 
vesnici mají svůj klid, který mají rádi. Jim ani 
nevadí dojíždět za prací. Vztahy jsou přímé, 
rovnější. Problémy se snažíme řešit domluvou, 
nevyhýbám se řešení konfliktů a nebojím se 
zaklepat na dveře kteréhokoliv domu.

V předminulém čísle zpravodaje jste mimo jiné 
zmínila, že nová pozice ředitelky SMS ČR je pro 
vás dynamickou změnou a zkušenost starostky 
vám zase umožňuje z mála vyčarovat hodně. 
Pozice ředitelky pro mě není vysněnou metou, 
které jsem dosáhla a ve které se teď budu tetelit. 
Po mně přijdou další, kteří mě vystřídají. Roz-
hodně se víc cítím být starostkou a toto beru ja-
ko poslání a službu. SMS ČR je srdcová záleži-
tost. Měla jsem u Sdružení zastání, RUD nám 
pomohlo. Teď to chci vrátit. 

Co vám v SMS ČR dělá radost? Co by se naopak 
mohlo zlepšit?
Jsem moc ráda za lidi, kteří tady jsou. SMS ČR 
prošlo velkým vývojem a nárůst členské zá-
kladny je masivní. Ovšem neděláme nábor 
členské základny pro to, abychom se honosili 
čísly, ale protože víme, že jim dokážeme pora-
dit a bojujeme za jejich suverenitu. Navíc umí-
me slibovaný servis skutečně poskytnout. 
Umíme to, protože máme kvalitní tým lidí. Má-
me manažery, analytiky. Analytici jsou v bez-
prostředním kontaktu s legislativním změna-
mi, které se neustále dějí. A protože obcí přibý-
vá, budeme muset stavy analytiků posílit a být 
ještě platnějšími připomínkovými místy pro 
všechny rezorty. A pak je provázat s manažery, 
aby se neoddělovala legislativa od přímé vaz-
by na obce. Manažeři přenášejí informace do 
svých krajů, obcí, na nich má být vidět, jak celé 
Sdružení pracuje. Manažer má vždy informo-
vat krajské předsednictvo a předávat dál infor-
mace do území. Nejsme centralizovaní v Praze 
nebo ve Zlíně. SMS ČR jsou kraje a manažeři 
jejich vlajkové lodě.

Kolik obcí je v současné době členy SMS ČR?
Je to 1870 obcí, jen za letošní rok jich už máme 
o dalších 92 víc. A to ještě není konec roku.

Vraťme se nakonec ještě do Srbec, kde starostu-
jete a hlavně také žijete se svou rodinou. Tato pů-
vodně zemědělská vesnice má v obecním znaku 
kohouta. To je takový odvážný pán dvorku, kte-
rý o sobě dává vědět dost hlasitě. Podobně jako 
Vy, dalo by se říct.
Jak je to s vybaveností této obce? Máte všechno, 
co potřebujete nebo už taky postrádáte některé 
základní služby? Jak bojujete s tím, aby vaše ves-
nice neodrazovala například mladé rodiny?
Postrádáme všechny služby. Už jsme přišli 
i  o  obchod a tím pádem i obyvatelé o místo 
k setkávání. Máme jen obecní úřad a pořádá-
me dvě tradiční velké akce. Trpíme tím, že obec 
se okamžitě promění jakýmkoliv odchodem 
některého z obyvatel. Ať už to způsobí rozvod 
či úmrtí. Hned je to znát. Za celou dobu svého 
působení jsem tam neměla jakoukoliv skupi-
nu lidí, která by se mohla dát dohromady. 
Z generace mých vrstevníků zůstaly jen dvě ro-
diny. Naštěstí jsme vloni vítali pět narozených 
občánků. A to je naděje.

Jde s takovým vylidňováním bojovat?
Musí se bojovat. Podařilo se nám koupit starý 
dům s pozemkem v centru, kde byl útulek pro 
zvířata. Rádi bychom tam vybudovali byty pro 
rodiny s dětmi. Plány máme. Ale je to boj. 

Jak se vám daří skloubit starostování, ředitelo-
vání a rodinu? 
Jsem vděčná Bohu za mého manžela a za své 
děti, které jsou samostatné, umí se postarat 
o sebe navzájem. Vidí, že jejich rodiče se neflá-
kají a pracují za všech okolností. A vědí, že nic 
není zadarmo. To všechno je vlastně pozitivní. 

Jste rodačka ze Srbec?
Jsem rodačka ze sedm kilometrů vzdálených 
Němčic nad Hanou. Než jsem poznala manže-
la, vůbec jsem nevěděla, že nějaké Srbce jsou, 
byť je to kousek. A takovou zajímavostí je, že 
Přecechtělovi, kteří žili v domě, ve kterém nyní 
bydlíme, byli vždy významně a výrazně zapo-
jení do chodu obce. A tak jsem moc ráda, že 
jsem Přecechtělová. 

Dodám jen, že dokud se Jana Přecechtělová ne-
stala starostkou Srbec, nikdo nevěděl, že nějaké 
Srbce jsou. Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy 
Vaší vesnici, SMS ČR i všem samosprávám.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Zatímco evidence obyvatel, matrika a pohřebnictví patří mezi starší agendy vykonávané samosprá-
vami, ochrana osobních údajů je problematikou relativně mladou a leckde nezažitou. Všechny tyto 
agendy však mají jedno společné. Vznik jejich zásadní legislativy se datuje do rozmezí jen několika 
mála měsíců na začátku nového tisíciletí.

Nejdynamičtější problematikou ale vzhledem k vývoji v posledních dvou letech je jistě ochrana osob-
ních údajů. Vloni v květnu nejprve způsobilo rozruch evropské Obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů, letos v dubnu pak spíše v tichosti navázala na zmíněné nařízení očekávaná národní legislativa v podo-
bě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Přišla v takové tichosti, že se nezřídka můžeme na 
obcích setkávat s citací starého zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro obce ale nová ná-
rodní legislativa nepřinesla téměř žádnou zásadní úpravu, která by se promítala do praktického života.

Ačkoliv se v první polovině minulého roku před účinností Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů na obce snesla vlna nabídek zaručených řešení této problematiky a nejskloňovanějším slovním 
spojením byl „souhlas se zpracováním osobních údajů“, v praxi se brzy ukázalo, že většina rozumných 
zpracování se v obcích schová pod právní titul c) – plnění právní povinnosti, popř. e) – plnění úkolu ve ve-
řejném zájmu. Zákony o evidenci obyvatel, matrikách či pohřebnictví tedy spolu se zákony o  obcích, 
místních poplatcích, odpadech, knihovnách, kronikách, účetnictví či zákoníkem práce včetně jejich do-
provodné legislativy tvoří téměř všeobjímající rámec pro zpracování většiny osobních údajů na obcích.

Z řádků vyplývá, že není nutné na obcích panikařit ani v případě jedné z nejmladších a dosud pl-
ně nezažitých agend. V každé obci je navíc ve složitějších případech, při vyřizování různých typů žá-
dostí nebo v případě pořizování kamerového systému, možné využít povinně jmenovaného pově-
řence pro ochranu osobních údajů. Marek Komárek

Provozování veřejných pohřebišť upravuje zá-
kon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Podle §  16 
odst. 1 je provozování veřejného pohřebiště služ-
bou ve veřejném zájmu, přičemž platí, že nemů-
že-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště 
v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit 
jeho provozování v jiné obci v okolí na základě dohody 
s provozovatelem pohřebiště.

Každá obec má tím pádem povinnost zajistit 
provozování veřejného pohřebiště buď sama na 
svém území, nebo formou veřejnoprávní smlou-
vy s jinou obcí. Zákon blíže neupravuje, jaké by 
měly být podmínky takové smlouvy, obecně je 
tedy pouze nutné, aby se obce pohybovaly v me-
zích § 38 zákona o obcích, který požaduje účelné 
a hospodárné nakládání s majetkem obce.

Mnoho obcí si však výše zmíněné povin-
nosti není vědomo, veřejné pohřebiště tedy 
neprovozují a zároveň ho nemají ani zajiště-
no smluvně s jinou obcí. Takový stav je ovšem 
v  rozporu se zákonem. Tento závěr vyplývá 
i z důvodové zprávy k návrhu zákona o pohřeb-
nictví, kde je k  předmětnému § 16 uvedeno: 
„Obci je také nově výslovně uložena povinnost za-
jistit pro své obyvatele dostupnost služeb pohřebiš-
tě, na vlastním území nebo mimo ně.“ Je proto ne-
zbytné takový stav napravit.

Historicky se mohlo stát, že zemřelí obyva-
telé obce, v níž pohřebiště není, byli uloženi na 

Díl třináctý: Evidence obyvatel, matrika, ochrana osobních 
údajů a pohřebnictví, aneb zákony nového tisíciletí
Ve Zpravodaji SMS ČR vás postupně seznamujeme s třinácti tématy vzdělávacího kurzu „Škola člena zastupitelstva ob-
ce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ a je spolufinancován z EU.

Seriál

Marek Komárek studuje doktorské 
studium na Katedře sociální geografie 
a regionálního rozvoje při Přírodově-
decké fakultě UK, působí téměř dva ro-
ky jako pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů a krajský manažer SMS ČR 
Ústeckého kraje. Zabývá se též aplikací 
zákona o svobodném přístupu k infor-
macím či cestovním ruchem.

Pohřebnictví je jedním z nejsmutnějších a nejcitlivějších oborů lidské činnosti. Přesto je však nedílnou 
součástí života, včetně života venkovského. Málokdo ale ví, že zákonná úprava pohřebnictví ukládá ob-
cím povinnost zajistit pro své zesnulé občany veřejné pohřebiště a nést tak část nákladů na výkon piety.

TémaPozor! Věděli jste, že obce mají
povinnost zajistit veřejné pohřebiště? 

několik různých pohřebišť v blízkých obcích. 
Otázka nových uložení do již existujících hrobů 
bude s největší pravděpodobností součástí pod-
mínek nájmu hrobového místa, který už v tako-
vém případě bude s pozůstalými sjednán, a tím 
pádem je nutné postupovat podle nich.

Pokud již obec má uzavřenou dohodu 
o  provozování veřejného pohřebiště s jednou 
jinou obcí, nevyplývá jí striktně ze zákona pří-
má povinnost uzavřít další dohodu s další obcí. 
Na druhou stranu, z hlediska účelu a smyslu 
zákonných ustanovení lze říci, že obec má po-
vinnost podílet se na nákladech na výkon piety 
pro své zemřelé občany. Předpokládá se tedy, 
že veškeré náklady na provoz pohřebiště nebu-
dou hrazeny z plateb za nájem hrobových míst, 
ba právě naopak, jejich podstatná část bude 
pokryta z veřejných (obecních) zdrojů. Tím pá-
dem lze považovat za žádoucí, aby obec, která 
sama neprovozuje veřejné pohřebiště, posky-
tovala za své zemřelé občany jiným provozova-
telům spravedlivou kompenzaci.

Obecně se ohledně podmínek financování 
pohřebiště nabízí vycházet z počtu obyvatel 
v jednotlivých obcích nebo počtu nájemců hro-
bových míst s trvalým bydlištěm v jednotlivých 
obcích, které jsou stranami dohody. Spolufi-
nancování investičních akcí je pak vhodné řešit 
zvláštními ad hoc smlouvami.

Podstatná je v této souvislosti skutečnost, 
že zákon o pohřebnictví byl k 1. 9. 2017 noveli-
zován. Provozovatel veřejného pohřebiště je 
podle přechodných ustanovení povinen uvést 
řád pohřebiště do souladu s novelizovaným 
zněním zákona buď při změně řádu pohřebiš-
tě, nebo do tří let ode dne nabytí účinnosti no-
vely, tj. do 31. 8. 2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj dává na svých 
webových stránkách k dispozici vzorový řád, kte-
rý je ovšem pouze vodítkem a provozovatel si ho 
může poupravit. Nový řád každopádně musí 
schválit také krajský úřad, který provádí dozor 
v oblasti pohřebnictví a který by měl být připra-
ven poskytnout potřebné rady a konzultace při 
tvorbě řádu. V řádu musí být také podmínky ná-
jmu hrobového místa, mezi něž může (ale sa-
mozřejmě nemusí) patřit i trvalý pobyt v obci.

Kontakty na příslušné úředníky krajských 
úřadů, kteří mají pohřebnictví na starosti a s ni-
miž je vhodné konzultovat nový řád pohřebiště, 
a také řadu dalších užitečných informací o po-
hřebnictví, lze nalézt na stránkách MMR.

Obecně lze, ostatně podobně jako ve všech 
případech meziobecních interakcí, představi-
telům obcí doporučit, aby se i v tak citlivé zále-
žitosti snažili najít shodu a o náklady na provo-
zování pohřebišť se spravedlivě podělili.

Dominik Hrubý



Recyklujte elektro, má to smysl
Díky recyklaci jde znovu využít víc než 90 procent materiálů. O důvod navíc odnést vysloužilá elektrozařízení, od svítidel 
až po elektrické hračky, na to správné místo – do zpětného odběru.  V popelnici se totiž recyklace nedočkají.  

Navíc některá elektrozařízení obsahují látky, které škodí životnímu prostředí – například rtuť v zářivkách. To,  
které výrobky nepatří do komunálního odpadu a přírody, snadno poznáte podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu.

EKOLAMP je už od roku 2005 jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Od ledna 2019 se staráme také o ekologickou recyklaci 
dalších elektrozařízení. Služba zpětného odběru je pro spotřebitele zdarma.

Co sbíráme:
SVĚTELNÉ ZDROJE 
• Sbíráme: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky  

a LED světelné zdroje.
• Do sběrných nádob nepatří: klasické, re�ektorové a halogenové  

žárovky.

MALÁ A VELKÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
• Sbíráme: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz,  

elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sport. 
• Nesbíráme: obrazovky, monitory,  

televize, telefony, tablety, ledničky,  
chladničky, klimatizace apod. 

kolw

Kam s nimi?
Nepotřebné elektro nejprve zkuste nabídnout někomu jinému. Zachovalá 
elektrická hračka nebo domácí spotřebič mohou ještě udělat radost  
a službu třeba u sousedů. 

Pokud spotřebiče už nejdou opětovně využít, předejte je k ekologické 
recyklaci. Elektrozařízení můžete odevzdat v prodejně při nákupu nových, 
na sběrných dvorech nebo dalších sběrných místech. Všechny lokality 
jsou vybaveny vhodnými sběrnými nádobami.  

Nejbližší sběrné místo jednoduše najdete na www.ekolamp.cz. Kde ode-
vzdat světelné zdroje, zjistíte také pomocí mobilní aplikace „Kam s ní?“.

Více na www.ekolamp.cz kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení
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Znáte svého krajského manažera?
Co se děje u nás v kraji?

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.

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory 

Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Troufám si říct, že se nám jako organizaci, kte-
rá hájí zájmy obcí všech velikostí, daří v kraji 
velmi dobře. Svědčí o tom i to, že zatímco na 
konci roku 2017 bylo v Plzeňském kraji 76 člen-
ských obcí, v současnosti je jich už 107. Mám 
radost, že se k nám i nadále hlásí obce. A že to 
není jen kvůli službě pověřence, ale i proto, že 
vidí SMS ČR jako společníka, který jim může 
pomoci nejen při práci na úřadě. I proto mě po-
těšilo, když pan předseda podal pomocnou ru-
ku všem starostům, kteří dostali oznámení 
o zahájení přestupkového řízení pro porušení 
povinnosti o střetu zájmu. Také velmi kvituji 
novou službu, která pomáhá s kompletní ad-
ministrací veřejných zakázek. Díky četnosti 
formálních i neformálních setkání se mi daří 
propojovat starosty, u nichž se vyskytl stejný 
problém a společně hledáme rychlá a vhodná 

řešení, do kterých zapojujeme i naši právní po-
radnu, kde nám vždy poskytnou potřebné 
a aktuální informace. Že se nám zde dobře da-
ří je určitě i zásluhou Plzeňského kraje, který 
nás podporuje nejen finančně, ale také se sna-
ží aktivně řešit problémy menších obcí, jež 
prezentujeme na společných setkáních se zá-
stupci úřadu. V již zmíněném roce 2017 jsme 
například poukazovali na problém nemalého 
množství obcí, které musí sáhnout každý rok 
do svého rozpočtu, aby udrželi prodejnu v ob-
ci, která slouží často nejenom k nákupu zá-
kladních potravin, ale i jako místo pro setkává-
ní. Následující rok pak byl otevřen dotační titul 
na podporu prodejen pro obce do 500 obyva-
tel. Ten se nám po loňském jednání s panem 
náměstkem Grünerem podařilo pro rok 2019 
otevřít i pro obce až do 1000 obyvatel.

Existuje, kromě celostátních témat, 
„problém“ specifický pro váš kraj, 
se kterým bojujete?
Velké množství malých obcí a mnoho neuvol-
něných starostů. To jsou dvě velká specifika na-
šeho kraje, z kterého i vznikají nejpalčivější 
problémy. Vzhledem k velkému počtu malých 
obcí na našem území je určitě stěžejním bo-
dem zachování základních služeb, jejich kvali-
ta i dostupnost. Jako již zmíněné obchody, poš-
ty, doktoři, zubaři, doprava, hostince a další. 
I proto jsem rád, že letos v SMS ČR vznikla nová 
pracovní skupina „Služby na venkově,“ kde se 
snaží mimo jiné hledat funkční modely a pro-
sazovat je do praxe. Velkým problémem, a to 
napříč všemi kraji, je samozřejmě i velká byro-
kratická zátěž, která se dvojnásob dotýká neu-
volněných starostů, natož když jim do toho na 
stůl přilítne ještě nějaká ta „stošestka.“ Mnoho 
dalších problémů, které v kraji máme, bohužel 
řeší i starostové po celé České republice. Od 

SMS ČR v Plzeňském kraji představuje Romana Svobodu

Rozhovor

zpoplatnění některých úseků silnic I. tříd, což 
následně povede k nárůstu kamionové dopra-
vy na silnicích II. tříd, až po rekodifikaci staveb-
ního zákona a rušení finančních úřadů. I vzhle-
dem k tomu, že se v našem kraji nachází Národ-
ní park Šumava, je častým tématem například 
kůrovec, zadržování vody v krajině, protierozní 
vyhláška, odpadové hospodářství apod. I proto 
jsem rád, že v čele pracovní skupiny SMS ČR pro 
životní prostředí a zemědělství stojí starosta 
z našeho kraje Karel Ferschmann, který se všem 
zmíněným problematikám aktivně a dlouho-
době věnuje.

Co pro „své“ starostky a starosty 
připravujete?
Letošní rok jsme zahájili formálním krajským 
shromážděním a školením na téma 106/1999 Sb., 
kde nás navštívil i zástupce kraje a představil 
chystané dotační tituly. V únoru pak následo-
valo neformální setkání při komentované pro-
hlídce v areálu Smart City Polygon, kde jsme si 
nechali předvést nové technologické „vychytáv-
ky.“ Na jaře se uskutečnilo školení nových za-
stupitelů obcí I. typu, na něž brzy naváže další 
kurz. Rovněž jsme přizvali všechny starosty ke 
„kulatému stolu,“ abychom řádně připomínko-
vali chystanou rekodifikaci stavebního záko-
na. Za důležité považuji pravidelné poskytová-
ní kvalitních informací v průběhu celého roku 
a sdílení dobré praxe, případně i varování před 
„šmejdy,“ kterých se letos vyrojilo až příliš. Do 
konce roku plánujeme s krajským předsed-
nictvem ještě jedno setkání na začátku prosin-
ce, kam samozřejmě pozveme všechny člen-
ské obce. A já budu nadále určitě pokračovat 
v okružní jízdě po našem malebném kraji a na-
vštěvovat starosty, kteří věnují velkou část své-
ho času, a někdy i zdraví, rozkvětu svých jedi-
nečných obcí. Již teď se na tato setkání těším!

Plzeňský kraj

Máte pěknou kroniku? 
Přihlaste ji do soutěže!
Velký úspěch zaznamenala nedávná soutěž o nejlepší obecní či měst-
ská zpravodaj, kterou spoluvyhlašovalo i SMS ČR. Nyní mají samo-
správy možnost dát na odiv i svou kroniku. Soutěž vyhlásil začátkem 
října Plzeňský kraj již počtvrté, poprvé to bylo přesně před deseti lety. 
Co je cílem? Najít ty nejkrásnější kroniky a ocenit tak náročnou a zá-
služnou práci obecních kronikářů.

„Není to úkol vůbec jednoduchý, jak by se snad mohlo někomu zdát. Sám jsem 
měl mnohdy tu čest nahlédnout do místních kronik a nejednou objevil jejich zají-
mavá a originální pojetí,“ uvedl krajský manažer Roman Svoboda, podle 
nějž může být příkladem i takový skvost jako kronika s ručně malovanými 
staveními v obci Lhůta. A právě i tu přihlásila starostka Markéta Zučková, 
aby tak vyzvedla práci své kronikářky a malířky v jedné osobě.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce Plzeňského kraje, které ve-
dou kroniku a mají v ní zapsané kompletní roky 2016, 2017 a 2018. Pravi-
dla soutěže a přihlášku najdou zájemci na stránkách Plzeňského kraje. 
Přihlášku je nutné doručit na krajský úřad do 30. října. Kroniku k hodno-
cení doručí obec na Odbor regionálního rozvoje KÚPK do 7. listopadu. 
Slavnostní vyhlášení se koná 28. listopadu v prostorách Měšťanské bese-
dy. Vítěz klání získá finanční ocenění až 20 tisíc korun. RS
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Karlovarský kraj

Zlínský kraj

Starostové se seznámili s novinkami 
pro rozvoj venkova
Padesátka starostů a zástupců veřejné správy se v polovině září zú-
častnila krajského semináře s názvem Nápady a aktuality pro rozvoj 
našeho venkova. Přítomní účastníci se dozvěděli novinky z činnosti 
SMS ČR, které jim sdělil předseda SMS ČR Stanislav Polčák a zástupci 
krajského předsednictva. 
Dozvěděli se rovněž o projektu Vzdělávání zástupců a zaměstnanců 
obcí I. typu 2018 – 21, který starostové vyhledávají pro pestrou nabídku 
vzdělávacích aktivit a seznámili se s tématem veřejných zakázek. Velká 
část programu se věnovala Programu rozvoje venkova – jeho dotačním 
možnostem a článku 20, kterým mohou místní akční skupiny podpo-
rovat vybavenost v obcích a také neziskové organizace. Tématem sucha 
a zadržování vody v krajině provedl krajský místopředseda Oldřich Vávra. 
Po jeho vystoupení vzešel od přítomných nápad na uspořádání setkání 
starostů, kteří mají zkušenosti a realizovali v této oblasti projekty. „Nápad 
na setkání vítáme. Sdílení zkušeností je pro obce, které nemají zkušenosti s pro-
jekty na zadržování vody, velmi přínosné. V průběhu listopadu oslovíme starosty 
a setkání uspořádáme,“ uvedla krajská manažerka Renata Štachová. RŠ 

Zástupci SMS ČR podnikli vzdělávací 
výpravu do Štrasburku
Zástupci SMS ČR ze Zlínského kraje se zúčastnili vzdělávací exkurze do ev-
ropských institucí ve Štrasburku, na kterou je pozval europoslanec a před-
seda SMS ČR Stanislav Polčák. Během tří dnů absolvovali přes 1800 kilome-
trů autobusem, návštěvu Evropského parlamentu s možností nahlédnout 
i na jeho zasedání a prohlídku Rady Evropy, která někdy bývá mylně ozna-
čována jako instituce Evropské unie. Prohlédli si rovněž město Štrasburk 
a malou obec Riquewihr, která je nejvyhlášenější vinařskou vesničkou Al-
saska. „Každý si z exkurze odnesl něco zajímavého. Ať už se dozvěděl o fungování 
EU a Parlamentu či nové informace, které pochytil při rozhovorech s ostatními sta-
rosty a účastníky exkurze,“ sdělila krajská manažerka Renata Štachová.

SMS ČR a SPOV ČR budou úzce spolupracovat
Memorandum stvrzuje už dřívější dlouholetou spolupráci obou organi-
zací při hájení zájmů venkova, měst a obcí. „Součástí dohody je například 
to, že obě organizace budou v rámci legislativního procesu uplatňovat společná 
stanoviska, což přispěje k posílení hlasu venkova při vytváření a přijímání zá-
konů,“ uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák. „Musíme zesílit tlak na 
vládu, aby se venkovu konečně začala věnovat,“ doplnila ho za SPOV ČR 
předsedkyně Veronika Vrecionová. Z pohledu SMS ČR byla letošní kon-
ference kvůli memorandu důležitou událostí.

Závěr třídenní konference pařil všem zúčastněným, kteří měli mož-
nost formou hlasování vybrat pět zásadních témat v rámci ankety 12 pro-
blémů českého venkova. Jimi se pak SPOV ČR i další partnerské organiza-
ce budou přednostně zabývat a stanou se rovněž podkladem pro jedná-
ní s jednotlivými ministerstvy. Zabodovalo nejvíce téma apelující na 
radikální zjednodušení pravidel pro programy mezinárodní spolu-
práce. Ta stávající totiž výrazně omezují možnosti spolupráce a čerpá-
ní příslušných dotačních titulů. „Chceme vyjmutí mezinárodní spolupráce 
z veřejné podpory, snížení administrativní náročnosti, určování tematického za-
měření má být ponecháno na místní úrovni. Česká republika nemusí být papež-
štější než papež,“ uvádí se v popisu problému. Roman Svoboda
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Zapojte se do společného nakupování 
energií se SMS ČR
Nakupovat elektřinu a plyn pro členské obce prostřednictvím burzy 
začalo SMS ČR už před pěti lety. Zájemců přibývá a odběrných míst ve 
všech kategoriích je letos jednou tolik než vloni. A jak potvrzuje sta-
rostka Hořiněvsi Jana Kuthanová, která má nakupování pro SMS ČR 
ve své gesci, aktuálně vysoutěžená cena je letos také nižší.

Proč začalo SMS ČR se společným nakupováním a jakou v tom máte 
roli Vy?
Je to jako se vším. Sami nedokážeme to, co spolu. A proto jsme už dříve 
v Královéhradeckém kraji začali spolupracovat a soutěžit energie na 
burze. Přibývalo nás jen pomalu, a tak jsem v roce 2014 velmi přivítala 
iniciativu tehdejšího tajemníka SMS ČR Tomáše Chmely, díky kterému 
se začalo soutěžit v rámci celého Sdružení. Postupem času jsem částeč-
ně převzala některé organizační povinnosti související s informovanos-
tí starostů, komunikací s prostředníkem nákupu, atd. Měla jsem už urči-
té zkušenosti, tak asi proto mám dnes tuto kompetenci. 

Kolik obcí se už zapojilo a jaké budou ceny?
Všech soutěžících subjektů je celkem 51, odběrných míst je 499. Jedná 
se o obce a jejich organizace. Jsem ráda, že v letošním roce se nám poda-
řilo shromáždit k obchodování jednou tolik odběrných míst než vloni. 
A to v maloodběru i velkoodběru a ve všech kategoriích. Elektřinu bude 
dodávat EP Energy Trading za 1.387 Kč/MWh a zemní plyn Pražská ply-
nárenská, v kategorii maloodběr za 514 Kč/MWh a v kategorii velkood-
běr za 508 Kč/MWh. Tyto limity jsou navrženy s ohledem na aktuální si-
tuaci na energetickém trhu a jde o cenu nižší než v loňském roce. Dou-
fám, že budou všichni spokojeni. 

Ústecký kraj

Krajské předsednictvo řešilo volný pohyb 
zvířat a odměňování zastupitelů
Volný pohyb zvířat v obcích, ale i odměňování zastupitelů zajímalo 
předsednictvo SMS ČR ve Středočeském kraji na zářijovém setkání. To 
pojali tentokrát poněkud netradičně. Pro jednání vybrali prostory Kru-
šovického pivovaru a pozvali rovněž zástupce okolních obcí, kteří dosta-
li možnost vyjádřit své dobré i špatné zkušenosti z práce v samosprávě.

„Problematická témata se budou více probírat a analyzovat na půdě SMS 
ČR. Tento způsob setkání plánujeme nyní i v dalších okresech,“ uvedla krajská 
manažerka Martina Jiříková. Předsednictvo má v plánu zvát na svá jed-
nání okolní členské obce a navázat tak s nimi ještě bližší spolupráci. 
Na prvním setkání v pivovaru se přítomní dozvěděli rovněž o novinkách 
SMS ČR, ale i možnostech dalších vzdělávacích seminářů, jaké se konají 
pod hlavičkou SMS ČR po celé zemi. Ve Středočeském kraji to byl následu-
jící týden po jednání například seminář o změnách financování regio-
nálního školství. MJ

Mohou se na vás obracet i další zájemci?
Mohou se obracet na krajskou manažerku Královéhradeckého kraje. 
Kontakty na ni najdou na webových stránkách smscr.cz. Nákupy spoluo-
rganizuji pro celou republiku, a mohou se na nás tedy obracet všechny 
obce, včetně jejich příspěvkových organizací, spolků, o.p.s., ústavů apod. 
Jen připomenu, že při prvním obchodování je to náročnější, ale po opa-
kované burze se vždy pouze zkontroluje, zda nepřibyla či neubyla něja-
ká odběrná místa. Prostě se provede taková inventura a je to.

Údržba a opravy železničních a dálničních 
mostů jsou pro obce neúnosné
Menší obce s omezenými finančními možnostmi trápí v posledních le-
tech železniční i dálniční nadjezdy. Své o tom vědí i v Libochovanech 
ležících na železniční trati spojující Litoměřice a Ústí nad Labem. Fi-
nančně nákladná je už pravidelná údržba těchto nadjezdů. Generální 
oprava by se v mnoha případech mohla vyšplhat až k více než dvojná-
sobku ročního rozpočtu obce. Zástupci SMS ČR již koncem loňského 
roku jednali o této záležitosti se Správou železniční dopravní cesty. 
Další intervence SMS ČR plánuje.

V Libochovanech, obci s necelými šesti sty obyvateli a ročním roz-
počtem kolem devíti milionů korun, mají spravovat železniční nad-
jezd. Odhadované náklady na opravu jsou ve výši 20 milionů korun. 
Základní otázkou ale zůstává, komu most vůbec patří. „Obec se roz-
hodla investovat kvůli obavě o bezpečí a nechala vypracovat posudek, z ně-
hož vyplývá neodkladná nutnost opravy,“ potvrdila starostka Miroslava 
Vencálková. Jestli opravu zajistí obec, nebo Správa železniční do-
pravní cesty, ale nejspíše určí až soud. Podobných případů jsou v re-
publice desítky.

Totožná je situace u nadjezdů dálničních. Například Spolek pro vý-
stavbu dálnice D3 a dálnice D4 navrhuje legislativní změnu. Chce, aby 
se dálniční mosty staly majetkem státu. Podle zástupců zmíněného 
spolku přesahuje hodnota jedné stavby roční rozpočty malých obcí až 
třicetinásobně. Podle současných zákonů přebírají dálniční mosty obce, 
na jejichž území se nacházejí. Aktuální bude tato záležitost pro obce 
Ústeckého kraje na trase dostavované dálnice D7 ze Slaného do Chomu-
tova. Již letos pokračuje stavba obchvatem Panenského Týnce, kde 
vznikne trojice nových mostů a s další více než desítkou se počítá na ná-
vazných úsecích. Marek Komárek

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj

Pomozme kraji se opět zazelenat, 
vyzvala jihočeská hejtmanka
Otevřeným dopisem oslovila jihočeské starosty hejtmanka Ivana Strás-
ká. Kvůli kůrovcové kalamitě chce kraj pomoci s výsadbou nových stro-
mů. Až 100 tisíc jich vysadí jednotky dobrovolných hasičů nejen v ob-
cích, ale i u dalších vlastníků lesa.

O kůrovci se na jihu Čech mluví hlasitě už více než rok. Následky jeho 
řádění jsou katastrofální. „Současná kůrovcová kalamita je jako povodeň,“ 
uvedl pro tisk starosta obce Němčovice a předseda Pracovní skupiny pro 
životní prostředí SMS ČR Karel Ferschmann. Jen na jihu Čech za sebou 
nechala zatím 1,1 milionu metrů krychlových dřeva, a co hůř – vzniklé 
holiny po těžbě způsobují kritické vysoušení krajiny. I to je důvod, proč 
přichází kraj s nabídkou výsadby. 

Pomocnou ruku na zmírnění dopadů sucha a klimatických změn po-
dalo i SMS ČR, jež připravilo v oblasti vzdělávání správy lesních majetků 
odborné stáže na téma Jak správně hospodařit v obecních lesích. Více 
informací o stážích naleznete na www.portalzastupitele.cz. 

Milada Vopálková
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Pardubický kraj

Na začátku loňského roku jste podepsali s obcemi Selmice, Semín, Ře-
čany nad Labem a městem Přelouč memorandum o podpoře vstupu 
hřebčína do UNESCO. V čem toto memorandum spočívá?
Memorandum znamenalo souhlas obcí a města Přelouč s nominací kraji-
ny na seznam UNESCO. Všechny okolní obce tuto aktivitu podpořily. Pro 
naše sousedy bude mít zápis jistý přínos, protože stále mají, na rozdíl od 
nás, dostatek rozvojových ploch. Mohou proto využít toho, že v Kladru-
bech nemáme žádné ubytovací kapacity, a volné místo na trhu tak zaplnit.

Říkáte, že v obci není žádná nabídka ubytování. Jaké služby tedy mo-
hou turisté využít? Jaké budou možnosti podnikání do budoucna?
V obci máme jednu prodejnu potravin, restauraci a stánek se zmrzli-
nou. Několik ubytovacích kapacit nabízí penzion v naší místní části Ko-
lesa. Do budoucna to ale stačit nebude. U nás bude podnikání poměrně 
složité, protože na to bohužel nezbývají žádné volné prostory. A pokud 
ano, budou výhradně určeny ke stavbě rodinných domů. Pokud by se 
zde někdo rozhodl podnikat, musel by si provozovnu otevřít ve svém do-
mě či postavit na svém pozemku. Narážíme zde ale na další úskalí. Zdej-
ší lidé byli více než 400 let zvyklí pracovat ve hřebčíně ve službě. Tento 
trend se nese dál, a proto zde 30 let po revoluci stále téměř nikdo podni-
kání neprovozuje. Doufáme, že se tento stav zlepší a turistům budeme 
moci nabídnout širší paletu služeb.

Co samotnému zápisu na seznam UNESCO předcházelo ze strany ve-
dení obce? 
V přípravné fázi jsme s částí zastupitelů navštívili obec Holašovice v Ji-
hočeském kraji, která stejnou fází procházela před více než 20 lety. Sta-
rosta Jan Jílek nás informoval o tom, jak se v obci žije a na co se máme 
dopředu připravit. Dále jsme na pozvání vicehejtmana Pardubického 
kraje Romana Línka navštívili spolu se zástupci sousedních obcí Lednici 
na jižní Moravě, která je součástí Lednicko-valtického areálu. I zde jsme 
měli možnost diskutovat se starostou Liborem Kabátem. 

Za výborné spolupráce s vedením kraje jsme také rozmístili orien-
tační směrovky pro turisty. Instalovali jsme i několik altánků a laviček, 
a  to i v našich místních částech. Důležitá je i spolupráce s obcemi ve 
Sdružení obcí Pardubická labská stezka, díky které k nám bude dotaže-
na vyhledávaná cyklostezka Labská.

Kvůli zápisu hřebčína do UNESCO 
se občané obávají ztráty klidu. 
Je tu pro ně ale i potenciál nové práce, říká 
v rozhovoru starostka Kladrub nad Labem
Na seznam světového dědictví UNESCO přibyly letos v červenci dvě 
české památky. Kromě Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří 
i Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Jde o jeden z nejstarších vel-
kých hřebčínů na světě, který byl založený ve druhé polovině 16. sto-
letí. Na celém seznamu UNESCO je navíc úplně prvním hřebčínem. 
S nápadem ucházet se o prestižní titul přišla už před 15 lety součas-
ná starostka a bývalá ředitelka hřebčína Lenka Gotthardová. Vědě-
la, že zápis na seznam zajistí hřebčínu ochranu před případným 
ohrožením. Tímto impulzem odstartovala pomyslný běh na dlou-
hou trať, jehož výsledek po dlouhodobé práci a snaze mnoha lidí ny-
ní vidíme. V rozhovoru prozrazuje, co to pro obec a její občany zna-
mená. 

Paní starostko, uplynuly téměř čtyři měsíce od zápisu hřebčína na 
seznam UNESCO. Změnilo se za tu krátkou dobu něco? 
Ano. Zaznamenali jsme velký nárůst návštěvnosti. Do obce nyní nově 
jezdí i ti turisté, kteří se zaměřují výhradně na památky UNESCO. Vyšší 
zájem ale přináší i jistá úskalí, která musí obec řešit. Na návsi například 
chybí dostatečný prostor pro parkování. Proto musel hřebčín vybudovat 
nové parkoviště a obec vydala v některých přilehlých ulicích zákaz par-
kování. V minulosti se totiž stávalo, že občané nemohli kvůli nekontro-
lovatelnému parkování turistů, vyjet auty ze svých domovů. Více lidí ta-
ké znamená i více odpadu, takže jsme po obci rozmístili nové odpadko-
vé koše. Jiné změny jsme v tuto chvíli nezaznamenali. Jaký dopad to 
bude mít třeba na podnikání, uvidíme až v dlouhodobém horizontu za 
20, 30 a 50 let.

Co v souvislosti se zápisem na seznam jako obec plánujete? 
Rádi bychom se stali členy dobrovolného svazku obcí a měst České dě-
dictví UNESCO, který sdružuje města a obce, na jejichž území se památ-
ka nachází. To by pro nás ale znamenalo platit členský příspěvek, který 
je při rozpočtu obce s necelými sedmi sty obyvateli vysoký. Chystáme se 
proto jednat s krajem o možnosti podpory. Členství ve svazku by pro nás 
znamenalo důležitou propagaci. O té a o dalších záležitostech, které zá-
pis na seznam UNESCO přináší, budeme jednat na plánované koordi-
nační schůzce s hejtmanem Martinem Netolickým a ministrem země-
dělství Miroslavem Tomanem.

Dále bychom potřebovali opravit hlavní silnice, které turisty do obce 
přivádějí. Tuto potřebu cítíme již dlouhodobě. Proto doufáme, že zápis 
na seznam, tento proces urychlí. Chceme také upravit vzhled intravilá-
nu obce tak, aby více ladil s okolní krajinou, o kterou jde na seznamu 
UNESCO především.

Co znamená zapsání na seznam UNESCO pro místní občany? Jak ten-
to počin vnímají?
Občané se obávají ztráty klidu, který jim život na vesnici přináší. Vzhle-
dem k problémům s parkujícími auty, které jsme v minulosti měli, se obá-
vají i samotného množství aut. Lidé jsou navíc částečně omezeni při sta-
vebních úpravách, protože zde byla v návaznosti na žádost o zapsání na 
seznam UNESCO před čtyřmi lety vyhlášena památková zóna Kladrubské 
Polabí, která omezuje výstavbu a rekonstrukci v zóně. Ta se týká nejenom 
Kladrub nad Labem, ale i Selmic a Semína a dalších obcí v nejbližším oko-
lí. Obyvatelé si například nemohou na své pozemky umísťovat solární pa-
nely. Případné stavební úpravy musí nejdříve schválit speciální odbor sta-
vebního úřadu v Přelouči, který vznikl kvůli nové památkové zóně. Ale 
abychom neviděli jen negativa, hřebčín zaměstnává množství místních 
občanů. Je pozitivní, že s větší návštěvností je tu potenciál vzniku nových 
pracovních míst. Foto: Kristýna Vodrážková

Foto: Michaela Purnochová
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Ráda bych v této souvislosti pochválila výbornou spolupráci s vede-
ním našeho kraje. Celé vedení i jednotlivé úředníky vnímám jako velmi 
vstřícné a komunikativní. Rovněž si cením užitečné a pozitivní spolu-
práce se Sdružením místních samospráv ČR. Jako milovnici koní mě zá-
pis hřebčína a krajiny na seznam UNESCO velmi těší.

To nás také těší. Děkuji za rozhovor. Vaší obci přeji, aby se rozvíjela 
a zápis do UNESCO jí přinášel jen samá pozitiva.

Rozhovor vedla Kristýna Vodrážková,
manažerka SMS ČR pro Pardubický kraj

Zástupci regionů diskutovali s krajskými 
radními na akci Spojujeme Venkov
Krajské dotační tituly, územní plánování, sociální služby a doprava. To 
byla hlavní témata, která vzešla z přání účastníků oblíbené akce Spo-
jujeme venkov. Na setkání jich v polovině září do Českých Heřmanic 
dorazilo téměř 40. Třetí ročník příjemně překvapil rekordním počtem 
představitelů z vedení kraje, místních akčních skupin, mikroregionů 
a  sdružení obcí. Moderovaná diskuse o vzájemné spolupráci ve pro-
spěch regionálního rozvoje venkova obsahovala mnoho zajímavých 
a důležitých témat.

V úvodu programu vystoupil místopředseda SMS ČR Jan Sedláček, 
aby předal novinky z oblasti samospráv. Protože jedním z témat byla 
optimalizace sítě finančních úřadů, připomněl přítomným možnost 
připojit se k petici proti tomuto záměru, kterou SMS ČR iniciovalo. Ome-
zení finančních úřadů by se v Pardubickém kraji mělo dotknout územ-
ních pracovišť v Hlinsku, Holicích, Litomyšli a Moravské Třebové. Během 
několika týdnů po vyhlášení petiční akce se podařilo sesbírat více než 
šest a půl tisíce podpisů a předat je ministryni financí. K tématu se ne-
souhlasně vyjadřoval i hejtman Martin Netolický.

Dalším z probíraných témat, kterým se SMS ČR rovněž zabývá, je zpo-
platnění silnic I. tříd. SMS ČR se obává negativního dopadu na obce a na-
vrhuje, aby samosprávy získaly určitý podíl na výnosech ze silniční daně. 
„Považujeme za správné, aby tranzitní komunikace I/35 a I/43 byly zpoplatně-
né, protože jsou alternativou k dálnici D1. Kamionová doprava musí za využívá-
ní těchto silnic platit, protože dochází k jejich rychlejšímu opotřebení a navíc za-
těžují centra měst, kterými tyto komunikace prochází. Osobně bych se nebál to-
ho, že kamiony začnou silnice I. tříd objíždět, jelikož to není tak snadné. Problém 
lze navíc řešit například zákazovými značkami pro tranzit,“ uvedl k  proble-
matice hejtman Netolický.

Vyslanci místních akčních skupin přednesli v rámci diskuze jeden ze 
svých požadavků podílet se na přípravě Plánu rozvoje kraje (PRK). A to 
ať už v podobě připomínkování návrhu či účasti na přípravných pracov-
ních skupinách. Toto přání potvrdila i předsedkyně krajské sítě MAS Mi-
chaela Kovářová. „Aktuální platnost PRK končí na konci roku 2020. Poté se 
bude aktualizovat. Na zpracování nového PRK chystáme výběrové řízení. Při 
projednávání počítáme s využíváním pracovních skupin, komisí a výborů a to 
včetně pracovní skupiny při Regionální stálé konferenci. Pokud by to nestačilo, 
vzniknou další pracovní skupiny podle jednotlivých tematických oblastí,“ in-
formoval přítomné Petr Bořek z oddělení regionálního rozvoje Pardu-
bického kraje. 

V závěru setkání se přítomní dozvěděli o školeních, která kraj pořádá 
pro zástupce obcí a samospráv. Jak uvedla radní Hana Štěpánová, zod-
povědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, účastnit se jich 
mohou také zástupci MAS, mikroregionů a sdružení obcí. Čtyřhodinová 
školení se konají vždy na čtyřech různých místech v kraji a jsou zdarma.

Vysočina boduje. Vyhrála Strom roku, 
Knihovnu roku i Oranžovou stuhu!
Skvělé knihovny, pozoruhodný strom či vynikající spolupráci obce 
a spolků se zemědělci ocenili pořadatelé hned několika celostátních 
soutěží v nedávné době. Všechny trumfy přitom mají obce na Vysoči-
ně. SMS ČR jim gratuluje.

Knihovnou roku 2019 je Větrný Jeníkov 
Za příkladné plnění knihovnických standardů, promyšlenou práci s dět-
ským čtenářem, úzkou spolupráci se školou, obcí, pěstování vztahu k his-
torii místa a citlivou rekonstrukci prostor vyhrála knihovna ve Větrném 
Jeníkově první cenu v soutěži Knihovna roku 2019. Už po 17. ji udělilo Mi-
nisterstvo kultury jako formu ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj 
knihovnictví v obcích, a také mimořádného přínosu k rozvoji veřejných 
knihovnických a informačních služeb. Za své vítězství získala knihovna 
nejen hlavní cenu, ale i 70 tisíc korun. „Přestože čtenářů v ČR ubývá, je skvě-
lé, že knihovny jsou stále místem, kam se lidé rádi vracejí. Větrný Jeníkov nemá 
jen knihovnu, ale i moderní informační instituci, která spolupracuje s obcí i zá-
kladní a mateřskou školou,“ potvrdila krajská manažerka Marcela Syrová. 
Při vyhlašování cen uspěla i místní knihovna v Číměři, která vyhrála ve 
facebookové soutěži Knihovna jinak 2. místo. „Obě knihovny zaujmou 
příjemnými prostory, kam si občané rádi chodí popovídat. Ne náhodou se tak 
stávají spíše místem setkávání a trávení volného času a neodmyslitelnou součás-
tí života svých obcí,“ dodala Syrová.

Stromem roku 2019 se stala Chudobínská borovice
Stromem roku 2019 se stala Chudobínská borovice, navržená s podporou 
členských obcí Dalčín a Vír. V soutěži získala 4394 hlasů. Druhé místo vy-
hrál rovněž zástupce Vysočiny Žižkův dub z Náměště nad Oslavou, třetí 
místo patří Zámeckému dubu z Žádlovic v Olomouckém kraji. 350 let 
stará Královna zatopeného údolí, roste na skalnatém výběžku levého 
břehu Vírské přehrady. Své jméno nese po zatopené obci Chudobín, kte-
rá byla obětována ve prospěch výstavby vodní nádrže. Borovice je nejen 
významným orientačním bodem, ale i působivým důkazem vysoké 
odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka. V soutěži Strom ro-
ku, která se koná již od roku 2002, bylo letos navrženo 50 kandidátů. Ví-
těz získá poukaz na arboristické ošetření a postupuje do mezinárodní 
soutěže ankety Evropský strom roku, která se uskuteční v únoru 2020. 
Vyhlašovatelem klání je Nadace Partenrství.

Třeštice jsou držitelem Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 2019
Skvělá spolupráce občanů a spolků Třeštic se zemědělským podnikem 
byla oceněna v prostorách Senátu ČR Oranžovou stuhou udělovanou Mi-
nisterstvem zemědělství v rámci soutěže Vesnice roku. Porota ohodnoti-
la zájem lidí o dění v obci, a především jejich aktivní účast, která vítěz-
stvím nekončí. Třešničkou na dortu je šek ve výši 900 tisíc korun. Druhá 
skončila obec Zašová ze Zlínského kraje, na třetím místě je obec Rudník 
z Královéhradeckého kraje. MS

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Pomoc cílí na nezaměstnané, 
boj se suchem i proti těžbě
Vysokou nezaměstnaností v částech Znojemska a Hodonínska a po-
mocí těmto regionům v rámci Akčního plánu Strategie regionálního 
rozvoje se zabývalo krajské předsednictvo SMS ČR v říjnu. Setkání se 
uskutečnilo v Hruškách u Vyškova. Přítomní se rovněž opět pozasta-
vovali nad hrozbou těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu a zvou 
k zapojení do Štěrkové výzvy.



„Jednání se neslo v uvolněném duchu a často se podobalo spíše předávání 
dobré praxe kolegům. Pracovním obsahem schůzky bylo především předání in-
formací o proběhlých akcích, kterého se SMS ČR v rámci kraje aktivně účastni-
lo,“ uvedla krajská manažerka Lenka Matějová s tím, že k nejzajímavěj-
ším patřily informace z Regionální stálé konference Jihomoravského 
kraje, která projednala realizaci regionální specifické aktivity k Akční-
mu plánu Strategie regionálního rozvoje, jež se týká zvyšování zaměst-
nanosti a odbornosti občanů z částí okresů Znojmo a Hodonín. „Tyto 
části postihuje vyšší nezaměstnanost než je průměr v kraji a dokonce v celé re-
publice. Potýkají se i v dnešní době s omezenou nabídkou pracovních míst,“ vy-
světlila. Aktivita se má realizovat od roku 2021. 

Ve stejném období se pak předpokládá uskutečnění další aktivity, 
která se má zaměřit na boj se suchem prostřednictvím podpory moder-
ních postupů v obdělávání půdy, zavlažování, výsadby krajinných prvků 
jako jsou remízky, extenzivní sady, či v podpoře výstavby prvků na zadr-
žení vody v krajině. „Realizátory obou výše zmíněných aktivit budou samo-
zřejmě i obce v dotčených oblastech,“ řekla Lenka Matějová.

Tématem sucha a vody jednání předsednictva skončilo. Místopřed-
sedkyně SMS ČR Martina Bílová předala ostatním členům návrh dopisu 
a pytlíčky se štěrkopískem, aby je podle svého uvážení odeslali ministru 
životního prostředí Richardu Brabcovi a zapojili se tak do Štěrkové výzvy. 
„Jde o způsob protestu proti pasivitě některých úřadů a ministerstva životního 
prostředí při řešení problému s možným povolením těžby štěrkopísku u Uherské-
ho Ostrohu, která by ohrozila pitnou vodu pro okres Hodonín,“ vysvětlila Lenka 
Matějová. Dodala, že zapojit se může kdokoliv. Bližší informace jsou k dis-
pozici na stránkách spolku Za vodu pro lidi (www.zavoduprolidi.cz).

LM

Použitý olej vymění za zeminový substrát. 
Zbyslavice řekly Něco za něco
Použité jedlé stolní oleje a tuky vymění ve Zbyslavicích za zeminový 
substrát na přímé pěstování rostlin. Odměněni budou ti, kdo si zvyk-
nou nosit použité oleje do sběru a přestanou je vylévat do odpadu.

Oleje a tuky z vaření lidé často vylévají do odpadu, kde tuhnou, sni-
žují průchodnost a přispívají ke korozi odpadního potrubí. Ze zákona 
navíc obcím vyplývá nová povinnost zajistit celoročně místa pro odděle-
né soustřeďování jedlých olejů a tuků, která začne platit od ledna 2020. 
Z těchto důvodů a také kvůli recyklaci se ve Zbyslavicích rozhodli pro 
podporu sběru a motivaci občanů. Firma OZO Ostrava, která oleje a tu-
ky ekologicky likviduje, věnovala obci sponzorský dar. Tím je 250 pytlů 
zeminového substrátu, které se obec rozhodla darovat všem, kdo se do 
ekologické likvidace zapojí. „Věřím, že lidé si zvyknou nosit použité oleje do 
sběru a nebudou je již vylévat do odpadů,“ uvedla starostka Zbyslavic Regí-
na Vřeská.

Moravskoslezský kraj
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SMS ČR jednalo s krajem 
o dopravní obslužnosti
Dopravní obslužnost v Olomouckém kraji a nové příspěvky od obcí za-
jímaly účastníky setkání krajského předsednictva SMS ČR, jehož se 
účastnil i hejtmanův náměstek Jan Zahradníček. Společně se zabýva-
li i stavem některých silnic v kraji.

Hlavním důvodem setkání byla fixní výše příspěvku na jednoho oby-
vatele, kterou obce musí kraji platit, pokud chtějí mít zajištěnou do-
pravní obslužnost. Krajské předsednictvo vyjádřilo pochopení pro na-
rovnání situace, kdy obce v jednotlivých okresech platily rozdílně. Ně-
kterým obcím se ale nyní příspěvky navýšily až o dvojnásobek oproti 
původní částce. 

„Obce od nás nyní obdrží materiály, které jim důvody změn lépe vysvětlí,“ 
uvedl náměstek. Přiblížil rovněž novinky, které se týkají Integrovaného 
dopravního systému. Řekl, že u osobních a spěšných vlaků ČD už nebu-
dou moci cestující uplatnit slevy IN karet, které dříve doplácel kraj. Kraj-
ský manažer SMS ČR Tomáš Pavelka předal náměstkovi podněty obcí 
Konicka, které jako okrajová část regionu vnímají podfinancování 
v opravách krajských silnic. „Pan náměstek řekl, že si je situace vědom a sna-
ží se s prostředky nakládat účelně. Boj se státem o více peněz na údržbu a opra-
vy krajských silnic je podle něj ale dlouhodobý,“ uvedl Tomáš Pavelka. TP

Olomoucký kraj

Starostové podepsali memorandum proti 
pokračování projektu D-O-L
Zástupci 56 obcí a měst v okolí plánované trasy vodního koridoru 
Dunaj-Odra-Labe (DOL) podepsali memorandum, v němž žádají vlá-
du, aby rozhodování o pokračování projektu pozastavila. Novinářům 
to řekla senátorka Jitka Seitlová, podle které už je připravena studie 
proveditelnosti projektu. Ten má stát stovky miliard korun. Studie má 
být na podzim předložena vládě.

Starostové měst a obcí z Olomoucka, Přerovska a Novojičínska navrhu-
jí, aby byla vypuštěna chráněná územní rezerva průplavu a ukončeno fi-
nancování přípravy záměru, pokud nebude prokázán zcela nezpochybni-
telný přínos této stavby pro region a Českou republiku. Podle Jitky Seitlové 
se obávají nepříznivého vlivu stavby a provozu DOL na povrchové vodní to-
ky a koloběh podzemních vod. Některé obce nesouhlasí s vedením korido-
ru napříč jejich územím a nelíbí se jim zábor tisíců hektarů zemědělské 
půdy. „Memorandum jsem spolu se senátorem Petrem Orlem zaslala ministrovi 
dopravy, vládě a premiérovi Andreji Babišovi,“ uvedla senátorka. MŠ


