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V únorovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které pro vás právě
připravujeme, se můžete
těšit na:
Rozhovor s primátorem
Kladna Danem Jiránkem
Téma měsíce věnované
odpadům a zpětnému
odběru

Počin a přešlap roku 2018
Nositelem ocenění počin roku 2018, které uděluje Sdružení místních samospráv,
se stal senátor Michael Canov (na foto druhý zleva) za iniciování senátorské stížnosti
k Ústavnímu soudu na novelu zákona o střetu zájmů, která zpřísňuje povinnost přiznávat
majetek i pro neuvolněné komunální politiky a umožňuje do majetkových poměrů politiků nahlížet komukoliv anonymně. Označení přešlap roku 2018 si vysloužilo Ministerstvo spravedlnosti a zákon o střetu zájmů za povinnost pro opakovaně zvolené starosty
a místostarosty po komunálních volbách podat nejdříve výstupní prohlášení a vzápětí
podat vstupní prohlášení, i když ho vyplňovali už v minulém funkčním období. ●

Energie v rukou měst
Odborná konference a workshop s názvem
Energie v rukou měst proběhne 27. a 28. února
v Litoměřicích. Akci pořádá Sdružení energetických
manažerů měst a obcí a hlavním tématem je energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje. V rámci
programu budou představeny příklady dobré praxe
z oblasti udržitelné energetiky a dopravy na místní
úrovni, hovořit se bude o právním rámci v oblasti
komunální energetiky i o možnostech financování
energetických projektů. Připravuje se také ukázka řešení energetiky a dopravy ve švédském městě Växjö. Účastníci se rovněž budou moci zapojit do společných projektů Sdružení energetických manažerů měst a obcí a Národní sítě Zdravých měst. Více informací
o programu najdete zde. ●

Architektura soutěží
Česká komora architektů vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní
přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území ČR za posledních pět let. Architekti do ní mohou svá
díla přihlašovat do 1. dubna. O výsledcích
bude rozhodovat mezinárodní odborná
porota, která do konce května vyselektuje
do užšího výběru až 50 nominovaných děl.
Z nich následně vybere 5 až 10 prací, jimž
bude uděleno čestné označení finalista
ČCA, a jednu práci, která obdrží hlavní
cenu. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v průběhu listopadu.
Přihlašování prací do soutěže není zpoplatněno, přihlašovací formulář a pravidla
soutěže najdete zde. ●

Názor na to, jak se vypořádat s kalamitou, která
postihla naše lesy
Upozornění na význam
akustiky ve veřejných budovách
Jeden den se strážníkem
městské policie v Odoleně
Vodě
Zprávu o výsledcích testování elektrobusů v Plzni
Právní pohled na povinnost obce vrátit nevyužitý
dar
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

Konference – Jihlava 2019
Efektivní řízení územních
samosprávných celků a jejich
organizací – Sdílené služby 2019+

21. – 22. 3. 2019
Podrobné informace
a možnost přihlášení
naleznete na

www.dynatech.cz
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Manuál pro stavební
veřejné zakázky

Dny teplárenství a energetiky
V důsledku revize evropské legislativy, která zásadně posílila rezervu tržní stability,
vyletěly loni ceny povolenek na emise skleníkových plynů dramaticky vzhůru. Jak se
s tím vyrovnat a jaká opatření musí udělat stát, aby teplárenství pomohl v transformaci?
To budou témata Dnů teplárenství a energetiky, které se budou konat 24. a 25. dubna
v Hradci Králové. Podrobný program energetické konference naleznete zde. ●

Společnost Frank Bold Advokáti
připravila pro obce a města publikaci
s názvem Manuál pro komplexní
přípravu projektů veřejných budov.
Jeho obsah má za cíl pomoci představitelům samospráv s přípravou
a organizací zakázek na nízkoenergetické a jinak šetrné budovy, usnadnit
jim orientaci v této problematice
a zajistit, aby o vítězích stavebních
veřejných zakázek nerozhodovala pouze nejnižší cena, ale také
kvalitativní kritéria. V manuálu jsou
uvedeny nejen doporučené postupy
při zadávání zakázek, ale také příklady z praxe a stručné popisy hlavních
technologických zásad důležitých
pro dosažení vysoké kvality vnitřního prostředí v budovách. Manuál je
zdarma a naleznete ho zde. ●

Konference o řízení ÚSC
Hlavním tématem letošního ročníku konference Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací budou sdílené služby. Dvoudenní konferenci
připravila společnost Dynatech ve spolupráci s Krajem Vysočina na 21. a 22. března
do Jihlavy. První den bude program společný pro všechny účastníky, druhý den bude
rozdělen na 3 odborné skupiny. Ty se pak blíže zaměří na témata ekonomika, audit
a digitalizace. Konference je akreditována Ministerstvem vnitra, podrobnější informace
o programu a registrační formulář k přihlášení najdete zde. ●

Jarní škola zdravých měst
Letošní jarní školu zdravých měst bude hostit Liberecký kraj. Akce se bude konat
20. až 22. března a již tradičně se zaměří na téma udržitelného rozvoje, kvality života
a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky
a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Součástí
semináře budou příklady dobré praxe ze zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídka
spolupráce s odbornými partnery. Druhý den jarní školy se uskuteční praktické tréninky
pro koordinátory zdravých municipalit a regionů a MA21 zaměřené na téma zapojování veřejnosti, na to, jak zdravé město efektivně využít pro místní rozvoj i komunikaci s veřejností, a čeho
se naopak vyvarovat. Závěrečný den je vyčleněn pro nácvik
práce s informačním systémem DataPlán a s tematickými portály
Národní sítě Zdravých měst, pozornost bude rovněž věnována
využití sociálních sítí. Podrobné informace o akci najdete zde. ●

Krajům chybějí peníze
Asociace krajů (AK) upozornila, že krajům se nedostává finančních prostředků na
pokrytí růstu mezd ve zdravotnictví, které vláda navýšila o 7 %. „Není možné navyšovat
platy jen v nemocnicích, které zřizuje ministerstvo zdravotnictví,“ uvedla předsedkyně
AK Jana Mračková Vildumetzová. Hejtmani proto chtějí o problému jednat s ministrem
zdravotnictví Adamem Vojtěchem.
Kraje také dosud neobdržely peníze na letošní opravy silnic II. a III. tříd a mostů, které
potřebují, aby mohly vyhlásit výběrová zřízení na zhotovitele. Loni v listopadu přislíbila
vláda ústy premiéra vyčlenit na tyto účely 4 mld. Kč, podle AK však nebyl zatím podepsán žádný dokument, který by k tomu vládu zavazoval. ●

Manuál pro koMplexní přípravu
projektů veřejných budov
s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

www.alkeelektromobily.cz
DOTACE
AŽ

500.000 Kč
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Příručka provozovatele
čistírny odpadních vod

Dotace na využití biometanu

Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací (SOVAK) vydalo
přepracované a aktualizované
vydání Příručky provozovatele
čistírny odpadních vod. V publikaci
jsou podrobně popsány teoretické
základy nutné k provozování čistírny
odpadních vod a uvedeny příklady
z praxe. Součástí příručky je i příloha s právními předpisy a normami
pro provozování ČOV. Publikaci si
můžete objednat zde. ●

Ministerstvo průmyslu a obchodu dotačně podpoří úpravu bioplynu na biometan.
V rámci programu Nízkouhlíkové technologie mohou majitelé bioplynových stanic získat finance na čištění bioplynu a jeho následné dodání do distribuční soustavy. Upravený
biometan může sloužit např. k pohonu vozidel na CNG, k vytápění a k dalším účelům,
pro něž se v současnosti využívá zemní plyn. Vzhledem k tom, že biometan nepochází
z těžby, ale vzniká rozkladem organických látek, je šetrnější k přírodě než zemní plyn.
O podporu z uvedeného dotačního programu je možné žádat do 30. září, podrobné informace a podmínky výzvy najdete zde. ●

Staňte se specialistou na veřejné
zakázky
Jednodenní seminář s názvem Specialista na zadávání veřejných zakázek pořádá
30. ledna v Praze společnost Otidea. Cílem je proškolení kompetentních úředníků veřejné správy v pravidlech zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí semináře jsou
i praktické příklady zadávání konkrétních zakázek a ukázky řešení modelových situací.
Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra. Podrobné informace o obsahu semináře
a možnostech přihlášení najdete zde. ●

Efektivnější nakládání s energiemi
Agentura pro podnikání a inovace uspořádá 23. ledna v rámci veletrhu Infotherma
2019 seminář s názvem Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi
z OP PIK. Akce proběhne 23. ledna v konferenčním centru Černá louka Ostrava. Na
semináři se představí aktuální výzvy OP PIK v programech úspory energie, obnovitelné
zdroje energie, nízkouhlíkové technologie a úspora energie v SZT. Vstup je pro účastníky
veletrhu zdarma, je však nutné se předem registrovat. Podrobnosti a program semináře
jsou k dispozici zde. ●

O moderní vodárenské
infrastruktuře
Konferenci Voda 4.0 ve službách
infrastruktury pořádá 4. dubna
v Praze Česká asociace pro vodu
(CzWA). Program se zaměří na otázky životnosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury, na nedestruktivní diagnostiku stavu infrastruktury
a na problematiku nového přístupu
ke sledování stavu vodárenské
infrastruktury a informování o něm.
Hovořit se bude o „chytrých“ technologiích ve vodárenství, o vzájemné propojenosti zařízení a o využívání získaných dat. Více informací
o programu i možnostech přihlášení
k účasti najdete zde. ●
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Jak na udržitelnost vodohospodářských projektů

Přínosy geoparků

Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí
zvou úspěšné žadatele z řad
měst, obcí na seminář s názvem
Monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v operačním
programu Životní prostředí. Seminář
se zaměří zejména na povinnosti
příjemce dotace ve vztahu k naplnění podmínek cenotvorby, tj. nastavení odpovídající ceny pro vodné
a stočné, dále na metodiku kontroly,
postup vyplnění monitorovací
zprávy, monitorovacího nástroje
a na kontrolu příslušných podkladů.
Týkat se bude projektů podpořených
v programovém období 2007–2013
i 2014–2020. Prostor bude vyhrazen
i pro dotazy a individuální konzultace. Seminář proběhne na několika
místech v ČR, podrobný program
a registrační formulář najdete zde. ●

Geologická příhraniční kooperační síť pořádá 13. února konferenci s názvem Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy environmentální, ekonomické a sociální.
Obsahem konference bude sdílení zkušeností s péčí o geologické přírodní bohatství
v česko-polsko-saském pohraničí. Akce se bude konat v muzeu v německém městě Zhořelec (Görlitz), program bude probíhat v češtině, němčině a polštině. Vstup je zdarma.
Podrobné informace a registrační formulář najdete zde. ●

Termíny a místa konání semináře
6. února – Praha
13. února – Brno
20. února – Ostrava
27. února – Praha

Čerpání evropských peněz v limitu

Jak rozhoduje ÚOHS

Česká republika do konce roku 2018 úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání dotací
z evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020.
Pravidlo označované zkratkou n+3 ukládá, že peníze alokované na konkrétní rok musí
být skutečně vyčerpány nejpozději o 3 roky později. Pokud k tomu nedojde, nárok na
nevyužité finance propadá. Ke konci roku 2018 zaslala ČR do EU žádosti o platby za
více než 5,6 mld. €, což je zhruba čtvrtina prostředků alokovaných na celé programové
období. To končí v roce 2020 a peníze na projekty je tedy třeba vyčerpat nejpozději do
roku 2023. ●

Seminář na téma Aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže pořádá 31. ledna v Praze společnost Otidea. Účastníci se během něj seznámí se základními pravidly práce ÚOHS, naučí se
orientovat v publikovaných rozhodnutích a vyhledávat ta, která jsou pro ně
relevantní, a získají rady, jak správně
porozumět kontextu rozhodnutí a jak
je využít v praxi. Podrobné informace
o náplni semináře a přihlašovací formulář najdete zde. ●

Bioodpad není odpad

Veolia míří na smart technologie
Na konci roku 2018 se skupina Veolia stala majoritním vlastníkem 70% podílu ve
společnosti LG Systems, která se zaměřuje na chytrá řešení a úspory energií, využití
a řízení obnovitelných zdrojů, digitalizaci a automatizaci. Díky moderním technologiím
společnosti LG Systems hodlá skupina Veolia dále zlepšovat své portfolio energetických
řešení a služeb pro byty, domy a města. Nový rozvoj plánuje i v oblasti elektromobility,
kde chystá instalaci několika rychlodobíjecích stanic. ●
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Společnost Ekodomov organizuje na vybraných pražských školách
projekt, jehož cílem je názorně
dětem ukázat, jak funguje přirozený
cyklus živin v přírodě a že biologické odpady jsou znovu využívány
k výživě nových rostlin a živočichů.
Z kompostéru, který je na školy
v rámci programu zapůjčen, se tak
stává místo aktivního poznání a zdroj
zábavy i poučení. Vyrobený kompost
je využíván na školních pozemcích
v rámci pracovní výchovy. ●
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