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V listopadovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které právě vychází,
najdete:
Rozhovor se starostkou
Hvožďan Markétou Balkovou
Téma měsíce věnované ICT
a smart technologiím
Inspiraci ze zakládání komunitních zahrádek v Praze 4

Miliony na živelní pohromy
Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci podprogramu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017. Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí
území, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost,
dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Příjemci dotace mohou být obce nebo kraje.
V případě obcí může podpora dostáhnout až 90 % uznatelných nákladů, v případě krajů
85 %. Minimální částka na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč. Celkem je v podprogramu vyčleněno 50 mil. Kč a žádosti je možné podávat do 22. ledna 2018. Podrobné
informace o podmínkách naleznete zde. ●

Praktické rady
k veřejnému osvětlení
Sdružení příjemců evropských dotací zve zájemce
na odborný seminář s názvem Problémy a východiska
veřejného osvětlení pro obce na rok 2018. Akce, jež
se koná 9. listopadu v Ostravě, je určena zástupcům
obcí, kteří uvažují o rekonstrukci či výstavbě nového
veřejného osvětlení. Organizátoři slibují řadu praktických informací a zkušeností prezentovaných odborníky, kteří se na opravách, rekonstrukcích a budování
veřejného osvětlení podílejí. Seminář je zdarma,
registrovat se k účasti je možné na e-mailové adrese
roman.zezulak@prijemcidotaci.cz. ●

Udržitelné město 2017 se blíží
Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem Udržitelné město
2017 se uskuteční 7. prosince v pražském hotelu Jalta. Konference se bude zabývat
např. plánováním s občany, využitím lokální měny, řízením kvality, podporou zdraví, seniorskou problematikou, adaptací a resiliencí, zapojením podnikatelů a mnoha dalšími tématy. Součástí
konference bude slavnostní ocenění starostů, primátorů, hejtmanů
a osobností udržitelného rozvoje. Registrace se rychle plní, zbývá
již méně než polovina volných míst. Více informací a registrační
formulář najdete zde. ●

Pozvánku na testovací polygon technologií pro chytrá
města
Zprávu o tělesné zdatnosti
dětí v základních školách podle krajů
Názor Radima Jančury na
regionální dopravu
Pohled odborníka na
škodlivost špatně zvoleného
veřejného osvětlení
Zvláštní přílohu na téma
GDPR
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne.

1. ročník kongresu

na téma CO2
16. 11. 2017
Galerie Mánes, Praha
Registrace na www.co2congress.com
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Staňte se specialisty
na veřejné zakázky

Známe chytré radnice

Vítězové v kategorii
celková chytrost města

Nejchytřejším městem v ČR je Kolín. Vyplývá to
z výsledků soutěže Chytrá radnice, kterou společně orga1. Kolín
nizují Úřad vlády ČR, společnost O2 a Česká spořitelna.
2. Praha
Do soutěže bylo přihlášeno 64 projektů, při nichž města
3. Kněžice
a obce v ČR využívají moderních technologií pro usnadnění veřejné správy a zlepšení života občanů. Kromě celkové shrnující kategorie, v níž
se hodnotil komplexní přístup obce či města ke smart technologiím, byly přihlášené projekty hodnoceny v dalších 7 kategoriích zaměřených na konkrétní oblasti života v obcích
a městech. Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích najdete zde. ●

Naučte se pracovat s MS2014+
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravila na 28. listopadu
seminář s názvem Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky. Cílem je seznámit
účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Součástí školení bude názorná ukázka vyplnění
žádosti o podporu. Na závěr je vyhrazen prostor pro dotazy. Seminář je vhodný zejména
pro začátečníky bez větších zkušeností v práci se systémem. Účast je bezplatná, podmíněna je však registrací. Registraci je možné provést nejpozději do 27. listopadu zde. ●

Snídaně s veřejnými zakázkami
Společnost Otidea připravila na 28. listopadu diskuzní snídani o praxi v zadávání
veřejných zakázek. Hovořit se bude o aktuálním dění ve veřejných zakázkách, legislativních výkladech nejasných či sporných ustanovení a praktických zkušenostech. Diskuzi,
která je určena zejména vyšším úředníkům státní správy a manažerům dodavatelských
firem, povede poradce Ministerstva pro místní rozvoj Pavel Herman. Více informací
o programu a podmínkách účasti najdete zde. ●

Bezpečnost ve školách
Společnost Seminaria pořádá 28. listopadu v Praze konferenci s názvem Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě. Účastníci na ní získají informace o tom, co je
třeba zajistit pro zabezpečení školního prostředí a jaká technická a organizační řešení jsou
k dispozici. Samostatné prezentace budou věnovány normě ČSN 73 4400, bezpečnostnímu auditu školy, evropskému nařízení GDPR a dalším tématům. Konference je určena
především zástupcům vedení mateřských, základních a středních škol a rovněž zástupcům
zřizovatelů na úrovni odborů školství. Více informací o programu najdete zde. ●

Pro zájemce, kteří se chtějí stát
specialisty na zadávání veřejných
zakázek, je určeno akreditované školení organizované společností Otidea
15. listopadu v Praze. Jeho cílem je
proškolení kompetentních úředníků
veřejné správy v pravidlech zákona
o veřejných zakázkách včetně praktické aplikace různých forem zadávacích řízení na reálných modelových
příkladech. Všichni účastníci obdrží
certifikát o absolvování vzdělávacího
programu s akreditací Ministerstva
vnitra. Více informací o obsahu školení najdete zde. ●

Starostové proti přiznání
Podle zprávy Sdružení místních
samospráv (SMS) dojde v důsledku
novely zákona o střetu zájmů k masovému odlivu radních a místostarostů
z radnic. Novela je totiž nutí odhalit
příjmy a majetek včetně společného
jmění manželů. „Registrujeme již stovky případů odchodů členů obecních
zastupitelstev, zejména místostarostů
a radních, kteří pobírají symbolické odměny a jsou nuceni zveřejnit kompletní
příjmy i majetky,“ říká místopředseda
SMS Jan Sedláček.
SMS proto bude iniciovat urychlenou
změnu zákona tak, aby se přiznání
nepodávalo veřejně. Každý, kdo jej
bude chtít vidět, bude muset požádat
správce přiznání a uvést důvod. Poté
se formulář žadateli vydá a zároveň se
informuje osoba, jejíž přiznání bylo
zveřejněno, o tom, kdo si ho vyžádal.
Novela zákona o střetu zájmů byla přijata v únoru letošního roku. Majetková
přiznání mají starostové, místostarostové, radní a uvolnění zastupitelé odevzdat již ke konci letošního listopadu.
Přiznání o příjmech pak mají podat
v červnu příštího roku. ●

Ekologické projekty oceněny
Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe je úsporný
dům s mokřadní střechou, který stojí ve vnitrobloku mezi bytovými domy v Praze
na Letné. V kategorii obec získala první místo jihomoravská vesnice Šitbořice, která
provozuje unikátní systém třídění odpadu. Zapojuje do něj přímo místní obyvatele,
kteří třídí odpad přímo v domácnostech do speciálně označených pytlů a jako odměnu
za množství vytříděného odpadu jim obec vrací část poplatků za svoz komunálního
odpadu.
Letošního ročníku soutěže oceňující projekty usilující o ochranu přírody a úsporu
energií se zúčastnilo celkem 262 firem, obcí, škol, staveb i jednotlivců. Vítěze kategorií vybrala veřejnost prostřednictvím online hlasování, hlavního vítěze zvolila porota
z odborníků a členů Akademie věd. Podrobné výsledky soutěže najdete zde. ●
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Vládo, dej peníze krajům

Hledejte stromy svobody
Nadace Partnerství vyhlásila pátrání po stromech svobody vysazených v letech
1918 a 1919. Kromě objevování těchto stromů, které lidé vysazovali na počest republiky
a jako připomínku svobody a demokracie, bude součástí akce i odborné ošetřování
stromů a hromadná celorepubliková výsadba lip při příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Stromů svobody bylo vysazeno v prvních letech samostatného československého státu
několik tisíc a organizátoři akce by rádi upozornili širokou veřejnost na poselství,
které tyto symboly nesou, i na příběhy s nimi spojené. Nadace Partnerství chce rovněž
zájemcům pomoci s vyhlášením vybraných stromů za památné. Pro akci byla vytvořena
internetová stránka, na které je možné již objevené stromy vyhledávat a také přihlašovat
ty, které v databázi ještě zaneseny nejsou. Najdete ji zde. ●

Krátce po sněmovních volbách
vyslovila Asociace krajů ČR (AK)
své první požadavky vůči nové vládě,
již se vítěz voleb právě snaží sestavit.
„Společně se všemi hejtmany budeme
požadovat, aby do státního rozpočtu
na rok 2018 byly zahrnuty prostředky
na opravu silnic II. a III. tříd,“ uvedla
předsedkyně rady AK Jana Vildumetzová. Kraje dále žádají novou vládu,
aby do rozpočtu zahrnula prostředky,
které plně pokryjí letošní zvýšení mezd
pracovníků v sociálních službách.
Zároveň chtějí, aby od roku 2018 plynula za strany státu do rozpočtu krajů
každoročně 1 mld. Kč na podporu
obnovy kulturní infrastruktury, například muzeí, kulturních domů, divadel
či knihoven.
„Chtěli bychom připravit ucelený přehled priorit, které krajské samosprávy
aktuálně řeší. Všichni hejtmani jako
předsedové odborných komisí předloží tento materiál na příštím jednání
rady, abychom tyto priority, spojené
i s finančními nároky na příští rok, byli
schopni vládě bezprostředně po jejím
ustavení předložit a jednat o nich,“
dodala Jana Vildumetzová. ●

Jak donutit děti k pohybu
Celostátní konferenci zaměřenou zejména na ředitele škol a učitele tělesné výchovy organizuje
13. listopadu městská část Praha 8.
O tom, jak motivovat děti k tomu,
aby se více hýbaly a netrávily svůj
volný čas pouze s elektronickými
hračkami, budou hovořit např. psycholožka institutu Re:Life Lucie
Essenza, mistryně světa ve sportovním aerobiku žen Olga Šípková
nebo badmintonista Petr Koukal.
Účastníci se během akce seznámí
jak s výsledky výzkumů a studií
o pohybových schopnostech dětí
a mládeže, tak i s praktickými
zkušenostmi a tipy, jak fyzickou
zdatnost mladé generace zlepšovat.
Účast na konferenci je zdarma, je
však třeba se zaregistrovat. Více
informací a registrační formulář
najdete zde. ●
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Začínáme zadávat
elektronicky
Workshop s názvem NEN –
Začínáme zadávat elektronicky pořádá
23. listopadu v Praze společnost
Otidea. Cílem je seznámit účastníky
s národním elektronickým nástrojem,
který umožňuje komplexní administraci veřejných zakázek jak v režimu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, tak mimo tento
zákon. Po absolvování by účastníci
měli být schopni správně využívat
národní elektronický nástroj a zajistit
administraci veřejných zakázek od
zadání až po vyhodnocení nabídek.
Více informací najdete zde. ●
17/2017 strana 3

www.promestaaobce.eu

