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V březnovém vydání tištěného měsíčníku PRO města
a obce, které právě vychází,
si můžete přečíst:

Foto: Richenza

Rozhovor s ministryní
pro místní rozvoj Klárou
Dostálovou

Vesnice roku 2019 přijímá přihlášky
Až do 30. dubna mohou obce podávat přihlášky do letošního 25. ročníku soutěže
Vesnice roku. Prostřednictvím účasti mohou obce prezentovat svůj rozvoj, udržování
tradic, péči o historický fond obce a mnohé další. Pro oceněné v jednotlivých kategoriích jsou navíc připraveny finanční odměny, jejichž součet letos činí 32 mil. Kč.
Pro potenciální zájemce jsou připraveny i čtyři motivační semináře, které se uskuteční
8. března v Šumvaldu, 19. března v Kytlicích, 28. března v obci Stěžery a 29. března
v obci Hrušky. Více informací a program naleznete zde. ●

Elektronabíječka v Budějovicích

Názor na možnosti zavedení zálohového systému pro
PET lahve
Příklad zapojení seniorů
do činnosti obce
Zamyšlení nad přínosy
a riziky elektrifikace městské
dopravy
Informace o pojistných
produktech pro města a obce
Právní rozbor kompenzací
při změnách územního plánu

Společnost E.ON uvedla do
provozu v Českých Budějovicích již
druhou dobíječku pro elektromobily.
Nová stanice dokáže dobít vůz za dvě
až čtyři hodiny. Nabíjení je aktuálně
zdarma, placený provoz bude spuštěn
během letošního roku. Do roku 2020
pak E.ON plánuje spustit 40 rychlodobíjecích stanic zejména v blízkosti
významných silničních koridorů. ●

Ukliďme Česko

Téma měsíce věnované
internetu ve státní správě
a samosprávě

Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne

V sobotu 6. dubna proběhne další
ročník akce s názvem Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Tisíce dobrovolníků se při
ní opět pustí do úklidů černých skládek
a drobného nepořádku v obcích, městech
a jejich okolí. Organizovat úklidy mohou
jednotlivci, skupiny přátel, spolky, firmy,
školy, ale také obecní úřady či jimi zřízené
organizace. Pokud se zájemci o organizování úklidů zaregistrují na webu akce včas,
dostanou pro své dobrovolníky pytle a rukavice. Letošní ročník zaměří pozornost
na odhozené pneumatiky, které se stanou
i novou kategorií ve fotosoutěži a objeví
se v propagačním videoklipu akce. Přihlašování tentokrát probíhá prostřednictvím
interaktivní mapy zde. ●
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Jak na odpovědné
zadávání

Čisté autobusy povinně
Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na kvótách pro
autobusy na ekologický pohon ve městech. Ze všech autobusů nakoupených veřejnou
správou bude muset v roce 2025 být 24 až 45 % poháněno elektřinou nebo plynem
a v roce 2030 to bude 33 až 66 %. Konkrétní hodnoty budou závislé na HDP a počtu
obyvatel země. ●

Oslavy dne vody

Dva semináře na téma odpovědné veřejné zadávání se budou konat
v Praze. První proběhne 5. dubna
a zaměří se na implementaci odpovědného veřejného zadávání a udržitelného nakupování. Experti z britské
společnosti Action Sustainability
na něm seznámí účastníky s tím,
jak tento strategický přístup zavést
a co vše je potřeba zvážit, nastavit
a rozhodnout.
Seminář, který se uskuteční 11. dubna v Praze, organizuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Přednášející
budou na příkladech konkrétních zakázek z praxe prezentovat jednotlivé
fáze odpovědného zadávání, kritické
momenty, časté chyby i správné
postupy. Probírat se budou i právní
souvislosti a způsoby evaluace dosaženého výsledku. Zájemci o účast
na seminářích se mohou přihlásit zde
a zde. ●

Co říkají pověřenci

Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody, jehož smyslem je připomenutí
významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. V České republice
se organizace oslav ujal Svaz vodního hospodářství ČR, který pořádá profesní a kulturní
akce k připomenutí tohoto významného dne
společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a se Sdružením vodovodů
a kanalizací. Součástí akce bude i společenský večer, který proběhne 21. března v Praze. Druhý den se uskuteční odborné setkání
vodohospodářů. Podrobnější informace
k akcím konaným na oslavu Světového dne
vody najdete zde. ●

Fotosoutěž Voda 2019
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
vyhlásilo fotografickou soutěž s tématem
Vodní skvosty. Soutěž se koná při příležitosti
konání 21. mezinárodní vodohospodářské
výstavy Vodovody–kanalizace. Barevné
fotografie odpovídající podmínkám soutěže je
možné zasílat do 31. března. Podrobná pravidla a přihlašovací formulář naleznete zde. ●

Smlouva o dílo na veřejné zakázky
Praktický návod na tvorbu smluv o dílo uzavíraných v rámci veřejných zakázek
slibuje dát seminář připravovaný v rámci vzdělávacích akcí Akademie Havel & Partners. Konat se bude 29. března v Praze a probírat se na něm budou podrobně všechny
fáze tvorby smlouvy včetně dodatků, změn a kontroly plnění. Rozebrána bude rovněž
problematika týkající se subdodavatelů, pojištění a řešení sporů. Podrobné informace
o obsahu semináře najdete zde. ●

Úřad pro ochranu osobních
údajů zveřejnil na svých webových
stránkách shrnutí poznatků z devíti
vzdělávacích akcí pro pověřence,
které uspořádal od léta 2018 do února
2019. Z dotazníkového průzkumu
mezi 1 600 účastníky vyplynula řada
zajímavých informací. Jejich souhrn
najdete zde. ●

Vykazování údajů o odpadech bude jednodušší
Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) a Český statistický úřad (ČSÚ)
se dohodly, že významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování
údajů o odpadech. Obce v současnosti
zasílají údaje jak ministerstvu podle
zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle
vyhlášky o programu statistických
zjišťování. Od letošního roku bude
ČSÚ přebírat většinu dat od MŽP,
a díky tomu sníží počet oslovovaných
obcí z původních 1 400 na méně než
500. Ostatní obce tak budou zasílat informace pouze na MŽP. Obě instituce
budou i nadále analyzovat možnosti
dalšího snížení administrativní zátěže
obcí a odstraňování duplicitních hlášení stejných údajů. ●
5/2019 strana 2

www.promestaaobce.eu

Internet i do malých obcí
Spolupráci mezi obcemi a internetovými operátory se bude věnovat konference
s názvem ISP Municipality, která se bude konat 16. dubna v Brně. Hovořit se na ní
bude o tom, proč je žádoucí zavést vysokorychlostní internet i do malých obcí, jak lze
koordinovat průběh staveb mezi obcemi a operátory, jak tomu pomáhá či brání současná
legislativa a jakých dotačních titulů je možné využít. Představeny budou rovněž příklady
dobré praxe z obcí, kde se již vysokorychlostní datovou infrastrukturu vybudovat podařilo. Podrobné informace o obsahu konference a možnostech přihlášení najdete zde. ●

Přeměna odpadů na zdroje
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí ročník soutěže
Přeměna odpadů na zdroje. Určena
je výrobním podnikům, stavebním
firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy a také
žákům a studentům škol. Přihlašovat je možné projekty, které pracují
s druhotnou surovinou, recykláty
nebo odpadem. Hodnotit je bude
odborná porota. Soutěž má 7 kategorií, jedna z nich je určena i obcím
a městům. Přesná pravidla i přihlášky
do soutěže naleznete zde. ●

Svaz a sdružení společně

Konference Odpad zdrojem
Tématem čtvrtého ročníku konference Odpad zdrojem bude zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí. Na programu je seznámení účastníků s výzvami a příležitostmi pro samosprávy v oblasti odpadů, s efektivními způsoby nakládání s odpady
a s možnostmi úspor, nebo dokonce finančních příjmů z odpadového hospodářství. Hovořit se bude rovněž o využívání dešťových vod v obcích a o systémech udržitelné produkce
i spotřeby energie. Probírána bude také tematika pasivních staveb. Konference se koná
28. a 29. března v Choťovicích. Určena je především starostům a dalším zástupcům měst
a obcí či jejich sdružení. Více informací a registrační formulář naleznete zde. ●

Svaz měst a obcí ČR (SMO)
a Sdružení místních samospráv ČR
(SMS) se shodly na aktuálních prioritách samospráv, jimiž jsou: reforma
financování regionálního školství,
zrychlení stavebního řízení a zmírnění
zákona o střetu zájmů. Vyplynulo to
ze společného jednání předsednictev
obou organizací, které v ČR zastupují
zájmy samospráv. Uvedené priority
budou obě organizace prosazovat při
jednání se státem a svůj postup hodlají
vzájemně koordinovat. ●

ESO pro úředníky

Zdravé městské části se inspirují
Pod záštitou Národní sítě Zdravých měst se bude 11. dubna v Praze konat seminář
s názvem Městské části se inspirují. Diskutovat se na něm bude o zapojování veřejnosti
a o strategickém plánování a řízení, rovněž také o kvalitě úřadu a spolupráci s komerčními
partnery. Velkou část programu zaujmou prezentace dobré praxe z různých měst a obcí
ČR a také ze zahraničí. Seminář je určen zejména pro volené zástupce a pracovníky úřadů
městských částí a obvodů a pro zaměstnance jejich partnerských organizací. Účast na akci
není zpoplatněna, je však zapotřebí se včas registrovat. Podrobné informace o programu
a registrační formulář najdete zde. ●
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Vzdělávací projekt s názvem
Efektivní správa obcí, který organizuje Svaz měst a obcí, rozšiřuje svůj
rozsah. Vedle seminářů pro zastupitele obcí nyní nabízí i akreditované
vzdělávání pro zaměstnance městských a obecních úřadů. V současné
době jsou vypsány kurzy na témata:
Správní řád – agenda oprávněných
úředních osob, Správní řád – doručování, Průvodce veřejnými zakázkami
– úvod do problematiky zadávání
veřejných zakázek. Postupně přibudou i další témata. Projekt je hrazen
z Evropského sociálního fondu,
a kurzy jsou proto pro účastníky
zdarma. Podrobné informace o obsahu a termínech najdete zde. ●
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informace
pro zastupitele
a úřady
leden 2018

Karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová bojuje za kraje
Obce nemají na zajištění dotací na sportoviště čas
Jak odlišit kverulanta od hlídacího psa

Využijte
výhodného balíčku
tištěného
a elektronického
vydání!

informace
pro zastupitele
a úřady
únor 2018

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek chce stírat rozdíly
Co je to finančně dostupné bydlení?
Budoucnost patří elektrobusům

Samostatně 12 čísel tištěné verze
informace
pro zastupitele
a úřady
březen 2018

1 300 Kč včetně DPH

informace
pro zastupitele
a úřady
duben 2018

Samostatně 12 čísel elektronické verze

990 Kč včetně DPH

Společné předplatné
12 tištěných + 12 elektronických vydání
Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán řešil autobusy i zoo

1 990 Kč včetně DPH

Jak hejtman Ladislav Okleštěk zvládá zadluženost Olomouckého kraje?

Má smysl zálohovat PET lahve?

Proč se má zvýšit skládkovací poplatek

Aplikace pro hřbitovy

Záludnosti veřejného osvětlení

Objednávejte na www.promestaaobce.eu/#predplatne
Nebo nás kontaktujte na predplatne@promestaaobce.eu

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

květen 2018

červen 2018

červenec 2018

srpen 2018

Náš dopravce Ústeckému kraji úspory nepřinese, říká hejtman Oldřich Bubeníček

Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská má na investice 5 miliard

Hejtman Jiří Běhounek rozjíždí veřejnou dopravu Vysočiny

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta naslouchá starostům

Konference PRO města a obce ukáže cesty, které se vyplatí

Podaří se zachránit matriky v menších obcích?

Hrady a zámky ve vlastnictví obcí

Vyplatí se udržovat lokální železniční tratě?

Zákaz spalování uhlí vyvolává pochybnosti

Na Jesenicku vyplácejí porodné

Vyplatí se MHD zdarma?

Zasaďte strom svobody

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

informace
pro zastupitele
a úřady

září 2018

říjen 2018

listopad 2018

prosinec 2018

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová je pro spolupráci

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard prosazuje průmysl s přidanou hodnotou

Hejtman Ivo Vondrák mění image průmyslového Moravskoslezského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek řeší spojení

Souhlasí obce s rozšířením pravomocí NKÚ?

Odpuštění pokuty je v rozporu s povinnostmi řádného hospodáře

Jsou nízkoemisní zóny účinné?

Nezavazujte se ke změně územního plánu

K čemu je dobré logo města

Obce dostanou v roce 2019 o 2 miliardy více

Než vypustíte dron

Využijte kastrační program

