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V dubnovém vydání tištěného
měsíčníku PRO města a obce,
které pro vás právě připravujeme, se můžete těšit na:
Představení trendů v oblasti městského mobiliáře
Rozhovor s vedoucím odboru informatiky Kraje Vysočina
Petrem Pavlincem
Diskuzi k novele zákona
o ochraně přírody a krajiny
Fotogalerii úspěšně revitalizovaných brownfieldů

Kotlíky v druhém kole

Příklad úspěšného programu na pomoc sociálně slabým
občanům

Ministerstvo životního prostředí zahájilo druhou vlnu kotlíkových dotací. Vyčlenilo na ni 3,4 mld. Kč o které se kraje mohou začít hlásit od 31. března. Výzvy krajů pro
konečné příjemce dotací na výměnu starých kotlů by pak měly být vypsány nejpozději
do 31. října. Podle plánu ministerstva by v rámci druhé vlny mělo dojít k výměně
35 tisíc neekologických domácích kotlů na pevná paliva za výrazně ekologičtější
modely. Díky tomu by se měla výrazně zlepšit kvalita ovzduší v obcích a městech
a vzrůst podíl obnovitelných zdrojů při výrobě energie pro domácnosti. V rámci první
vlny bylo dosud instalováno 15 tisíc nových kotlů za 1,8 mld. Kč. V různém stadiu vyřizování jsou ještě žádosti v celkovém objemu téměř 1,5 mld. Kč. Ministerstvo slibuje,
že ve druhé vlně budou pravidla pro přidělování dotací ještě jednodušší než ve vlně
první a příjemcům navíc nabízí bonus v případě doplnění výměny kotle o zateplení
financované z programu Nová zelená úsporám. ●

Právní názor na zveřejňování zamořovatelů ovzduší na
webu obce

Sanace ekologických zátěží

Na solar

Od 3. dubna bude možné podávat žádosti o dotaci z operačního programu Životní
prostředí na odstranění starých ekologických zátěží či analýzu jejich rizik. Jedná se
například o skládky pesticidů na pozemcích nebo v areálech bez majitele nebo o lokality
kontaminované polychlorovanými bifenyly. Závadný stav však musel být způsoben před
rokem 1989. Žádosti budou přijímány do 30. června, součástí projektů ovšem musí být
takzvané závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání
je nutné na ministerstvo předložit nejpozději do 1. května. Dotace u všech podporovaných opatření může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů. Potřebné dokumenty
k výzvě naleznete zde.
Na likvidaci ekologických zátěží způsobených neznámým původcem je určena
i výzva zveřejněná v rámci národního
programu Životní prostředí. V ní je pro
obce a města, v nichž se nachází skládka
nebezpečného odpadu, připraveno 100 mil.
Kč. Výzva je kontinuální, a žadatelé tak
mohou předkládat své projekty až do roku
2020. V případě velkého zájmu je Ministerstvo životního prostředí připraveno
částku zvýšit. Podrobné informace k výzvě
naleznete zde. ●

Přílohu zaměřenou na veřejné osvětlení
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete na:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne.

Solární asociace připravuje na
25. dubna už 2. ročník konference Solární energie a akumulace v ČR. Konference proběhne v Praze a opět se na
ní bude hovořit o směřování evropské
a české energetiky, vývoji energetické
legislativy a dotačních programech na
obnovitelné zdroje energie. Představeny budou i technologické novinky,
účastníci se mohou těšit např. na
nejnovější informace o možnostech
akumulace elektrické energie. Probírat
se bude rovněž využití solární energie
v souvislosti se smart cities. V rámci
programu vystoupí zástupci ministerstev, evropských institucí, výzkumných firem i odborné veřejnosti. Více
informací o programu najdete zde. ●
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Sázejte původní stromy
Nadace Partnerství nabízí finanční podporu ve výši až 30 tis. Kč obcím, školám,
spolkům či sdružením, které chtějí výsadbou stromů zlepšit své prostředí. Podmínkou
však je, aby se jednalo o staré ovocné odrůdy nebo druhy stromů, které jsou na našem
území původní. Výsadba také musí probíhat na veřejně přístupném místě, aby si lidé
mohli ovoce zdarma trhat. Do sázení by se navíc měli zapojit i místní dobrovolníci. Finance z grantu je možné využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva
a dalšího potřebného materiálu. O vysazené stromy se musí příjemce starat minimálně
5 let. Žádost je možné podávat do 30. dubna. Podrobné informace k podmínkám podpory najdete zde. ●

Obce a EET
Ministerstvo financí reagovalo na zprávy zveřejněné v médiích, že některá turistická informační centra, která prodávají formou komisního prodeje výrobky zejména
místních zemědělců, řemeslníků, chráněných dílen nebo například publikace místních
spolků, budou tento prodej rušit v důsledku spuštění druhé fáze elektronické evidence
tržeb, do které spadá i komisní prodej.
Jak uvádí ministerstvo, tržby informačních center provozovaných obcemi nebo jejich
příspěvkovými organizacemi, tedy subjekty pod veřejnou kontrolou, jsou dle zákona
z evidence tržeb vyňaty. Pokud informační centrum prodává v komisním prodeji
výrobky či publikace místních spolků či jiných veřejně prospěšných poplatníků, posuzuje se povinnost evidovat tržby obdobně jako by prodával přímo veřejně prospěšný
poplatník. Pokud jde tedy o příjem z hlavní (neziskové) činnosti takového poplatníka,
pak informační centrum tuto tržbu evidovat nemusí.
Také v případě, že podnikatelská činnost spolku či jiného veřejně prospěšného poplatníka, jehož zboží je prodáváno, je pouze drobná, pak tržba za prodej zboží evidenci
nepodléhá, ať už ji přijme informační centrum jako komisionář, nebo přímo daný
spolek. Celou zprávu ministerstva si můžete prostudovat zde.
Pro vyjasnění pochybností vydalo Ministerstvo financí sérii příkladů, kdy se má a kdy
se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET). Odpovídá v ní mj. i na otázky měst
a obcí i dalších subjektů, které
s EET souvisí. „Pro nás je naprosto
zásadní, aby pomůcka byla srozumitelná, pochopitelná pro laiky.
Ministerstvo financí a Finanční
správa nás ujistily, že tomu tak je
a že budou nadále odpovídat na
otázky z dané oblasti, poskytovat
metodickou pomoc a reagovat na
praktické zkušenosti s EET,“ říká
předseda Svazu měst a obcí ČR
František Lukl. Konkrétní modelové příklady jsou k dispozici zde. ●

Regionální kancelář agentury
CzechInvest pořádá pravidelné konzultační dny pro zástupce měst a obcí
na téma strategické plánování a role
veřejné správy při podpoře a vytváření pro podnikatelského prostředí.
Odborní lektoři během nich pomáhají
obcím a městům s přípravou strategických plánů rozvoje a radí s výběrem
konkrétních témat do akčních plánů.
Zaměřují se zejména na přípravu
podnikatelských nemovitostí, rozvoj
kvalifikované pracovní síly či podporu
kreativního průmyslu nebo inovačního
podnikání. K těmto tématům zájemcům doporučují ověřené způsoby
realizace projektů. Konzultace jsou
zdarma, přihlášky je třeba zasílat
předem na e-mail:
tomas.vlasak@czecinvest.org. ●

Foto: Lenka Mitrenga

Foto: archiv Nadace Partnerství

Konzultace
ke strategickému plánování

Navrhujte stromy roku
Až do 30. dubna je možné přihlašovat zajímavé či památné stromy
do 16. ročníku celostátní ankety
Strom roku. Hlasování veřejnosti pak
proběhne od 15. června do 10. října.
Pokud strom postoupí do finále, bude
soutěžit o odborné ošetření a postup
do evropského kola soutěže. Výtěžek
zpoplatněného hlasování navíc budou
přihlašovatelé moci využít na péči
o stromy ve svém okolí. Neváhejte
tedy a přihlašujte vaše stromové favority zde. ●
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Co přinese GDPR

Staňte se vesnicí roku
Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s dalšími partnery vyhlásilo 23. ročník soutěže
Vesnice roku. Přihlásit se do ní mohou obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola
pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Více informací o soutěži a podmínkách
přihlášení najdete zde. ●

Soutěž energetických nápadů
Ještě do 15. dubna je možné přihlašovat projekty zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody do soutěže E.ON Energy Globe. Její organizaci
zajišťuje energetická společnost E.ON, projekty
a nápady týkající se ochrany životního prostředí nebo úspor energií do ní lze přihlásit zdarma.
Z prací přihlášených do kategorií obec, firma,
mládež, kutil, stavba, nápad budou nominováni
vždy dva finalisté v každé kategorii a mezi nimi
pak rozhodne veřejnost prostřednictvím online
hlasování. Celkového vítěze zvolí odborná porota
Akademie věd ČR. Tento vítěz se utká v celosvětovém finále Energy Globe Award s vítězi z dalších
170 zúčastněných zemí. Podrobná pravidla soutěže
i podmínky registrace projektů najdete zde. ●

C E LO S TÁT N Í KO N F E R E N C E

GDPR

OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NOVÉ NAŘ Í Z E N Í E U

20. dubna 2017 • Praha
www.seminaria.cz

Společnost Seminaria pořádá
20. dubna v Praze celostátní konferenci na téma GDPR – ochrana
osobních údajů – nové nařízení EU.
Konference seznámí účastníky s obsahem nařízení a nabídne kvalifikovaný
pohled na to, jaká opatření a v jakých
oblastech je nutné již dnes začít realizovat. GDPR představuje nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu
osobních dat a v účinnost vejde již
v květnu 2018. Nařízení se bude týkat
každého subjektu, který zpracovává
osobní údaje svých zaměstnanců,
zákazníků, klientů či dodavatelů, a to
napříč sektory i obory. Nové nařízení
EU 2016/679 bude mít tedy vliv i na
chod veřejných organizací a obcí,
které jsou správci nebo zpracovateli
velkého množství osobních a někdy
i tzv. citlivých údajů. Hlavním cílem
konference je poskytnout aktuální
informace o aplikaci nového evropského nařízení a objasnit základní
principy nové úpravy. Zároveň budou
popsány nutné kroky, které je potřeba
začít podnikat už nyní, včetně nezbytných změn v interních pravidlech
organizací. Další informace o konferenci naleznete zde. ●

Soutěž pro chytrá města
Internet a moderní technologie
umožňují poskytovat občanům nespočet elektronických služeb. Prostřednictvím soutěže Chytrá radnice mohou
města a obce představit moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy využívají. Přihlášené
projekty budou vyhodnoceny a nejlepší oceněny. Soutěžní projekty je možné přihlašovat prostřednictvím online
formuláře zde. ●

Finanční řízení samospráv
Národní síť Zdravých měst pořádá
25. dubna v Praze otevřený diskuzní
blok na téma Efektivní finanční řízení
měst, regionů a jejich organizací.
Diskuze je otevřená všem zájemcům
o téma finančního managementu
územních samosprávných celků.
Probírat se bude nový zákon o řízení
a kontrole veřejných financí, moderní
metody finančního řízení nebo vazba
finančního managementu na udržitelný
rozvoj. Představena budou i inspirativní řešení z praxe. Více informací
o akci a o možnostech registrace
najdete zde. ●
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O teplárenství ze všech
stran

Co s veřejným prostorem?
Hledat potenciál veřejného prostoru, učit se připravovat projekty na jeho využití
a nalézt způsoby, jak zadávat zakázky na realizaci těchto projektů, má za cíl konference
s názvem Pojďme dělat město, která se bude konat 25. dubna ve Žďáře nad Sázavou. Vystoupí na ní jak architekti se zkušeností s navrhováním veřejného prostoru, tak i zástupci
měst a obcí, které se proměnami veřejného prostoru zabývaly. Prezentovány budou
zejména příklady menších měst a obcí. Podrobné informace a přihlášky najdete zde. ●

Semináře pro příjemce z IROP
Centrum pro regionální rozvoj ČR zahájilo sérii seminářů pro příjemce evropských
dotací. Semináře budou zaměřeny na administraci žádostí o změnu a žádosti o platbu.
Cílem je seznámit účastníky s postupem při zpracování a předkládání změn v projektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčastější pochybení při zpracování
žádosti o změnu. Dále budou příjemci informováni o tom, kdy je nutné předložit žádosti
o platbu a zprávy o realizaci a jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné přílohy.
Dozvědí se také, jak správně doložit konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše bude doplněno o názorný postup při zadání žádostí a zpráv v informačním systému ISKP2014+.
Semináře se konají postupně v různých regionech ČR a vstup na ně je zdarma. Aktuální
termíny konání a registrační formulář najdete zde. ●

O turistice v Posázaví

Obecně prospěšná společnost
Posázaví připravuje na 28. března
společné pracovní setkání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, pracovníků informačních center a jejich zřizovatelů,
správců památek a muzeí a dalších subjektů, které se zajímají o problematiku cestovního
ruchu. Setkání se uskuteční v Jílovém u Prahy a na programu bude zejména představení
projektů a záměrů ke zvýšení turistické atraktivity regionu. Organizátoři slibují nejen
inspirativní nápady, ale také možnosti navázat obchodní partnerství. Kontakt na organizátory najdete zde. ●

Už za několik týdnů začne
23. ročník nejvýznamnější a největší
konference v oboru teplárenství v ČR
Dny teplárenství a energetiky. Konat
se budou 25. a 26. dubna v Hradci
Králové a pořádá je Teplárenské
sdružení ČR. Mezi letošní žhavá
témata bude patřit např. odpojování
zákazníků od soustav centrálního zásobování teplem, financování rozvoje
teplárenství nebo správné nastavení
vztahu dodavatel tepla – zákazník.
Aktuální je také téma emisních limitů pro rtuť, které mají pro teplárny
začít platit od roku 2021. Dvoudenní
konference je určena jak zástupcům
tepláren a technologických firem, tak
i představitelům bytových družstev,
měst a obcí. Více informací o programu najdete zde. ●

Konzultace
k opravám silnic
Centrum pro regionální rozvoj
ČR zřídilo specializované pracoviště
ke konzultacím žadatelů ve specifickém cíli Silnice. Konzultace se týkají
zejména výzvy č. 1 – Vybrané úseky
silnic II. a III. třídy a výzvy
č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III.
třídy – II. Specializované pracoviště
je zřízeno v Územním odboru IROP
pro Královéhradecký kraj, po dohodě
je možné konzultace uspořádat také
v objektu centrály Centra pro regionální rozvoj v Praze. Konzultace
jsou žadatelům poskytovány k věcné
stránce projektové žádosti a technickým parametrům připravovaných
projektů.
Domluvit si konkrétní termín je možné prostřednictvím e-mailové adresy
leos.macura@crr.cz. ●

Dotace na krajinářské projekty
Představení aktuálních dotačních titulů na revitalizace a realizace krajinářských staveb a výsadeb vegetace, které jsou přidělované Ministerstvem životního prostředí, bude
tvořit hlavní obsah prvního přednáškového dne Fóra krajinářské architektury, který se
bude konat 24. března v Praze. Akci organizuje Česká komora architektů a přednášející se
zaměří na praktické rady a doporučení v otázce využití dotačních titulů. Hlavním zaměřením semináře jsou ukázky z praxe a předání osobních zkušeností s problematikou projektů krajinářských staveb a vegetačních úprav. Účastníci budou seznámeni s podmínkami
a postupy při žádostech o dotace, při projektování potřebných dokumentací i při následné
realizaci staveb. Budou prezentovány i konkrétní projekty, které z dotačních titulů byly
realizovány. Podrobné informace k akci najdete zde. ●
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