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SPOV ČR a SMS ČR vyzývají starosty obcí:
Požádejme zákonodárce o zvýšení RUD!
SMS ČR a SPOV ČR vyzývají starosty obcí ke spolupráci ve
věci prosazení změny RUD formou oslovení poslankyň a poslanců. Jedná se o další krok směřující k prosazení návrhu Libereckého kraje na zvýšení příjmů obcí z DPH.
Obě venkovské organizace vyzývají ke spolupráci s cílem
navýšení RUD o zatím zadržované příjmy z DPH (na 23,58%
z celostátního výnosu). Jedinou šancí, jak tohoto letitého cíle
dosáhnout, je přimět poslance k projednání a schválení návrhu změny RUD na květnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Více informací na str. 3
) Regiony
LeaderFEST 2017 v Hlinsku:
„Venkov tradičně i nově“
Zveme vás na LeaderFEST 2017, který
se bude konat 30. 5. – 1. 6. 2017 v Hlinsku
v Pardubickém kraji. LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců místních
akčních skupin a dalších příznivců venkova. Čekají na Vás semináře, jarmark, zajímavé exkurze a několik překvapení.

Více informací na str. 2
) Téma
Povinnost EET i pro spolky?
Ani úřady nemají pořádně
jasno, co by se mělo registrovat
Ministr financí a tvůrce zákona o elektronické evidenci tržeb Andrej Babiš opakovaně uvádí, že by chtěl od EET osvobodit spolky a podobné veřejně prospěšné organizace. Zástupci rybářských sdružení nebo sportovních klubů by se
zatím spokojili alespoň s jasným vysvětlením, na co se v jejich činnosti evidence tržeb vztahuje a na co ne. Na konferenci pod názvem „Vesnické spolky a EET“ v Praze kromě rad,
jak mají naložit se zákonem o elektronické evidenci tržeb, se
zástupcům stovek spolků dostalo sdělení, že ani tvůrci zákona v tom nemají zcela jasno.

Více informací na str. 4

Aprílové počasí. Řídeč, vlevo 17. 4. 2017 16:00, vpravo 19. 4. 2017 06:00.

Zdroj: Šternberk ORG, facebook

)	Národní síť Místních akčních skupin
České republiky 12. dubna 2017
oslavila 10. výročí od svého založení!
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LeaderFEST 2017 vHlinsku:
mottem je „Venkov tradičně i nově“

Zveme vás na LeaderFEST 2017, který se bude konat 30. 5. – 1. 6.
2017 v Hlinsku v Pardubickém kraji. Akce je financována z Celostátní
sítě pro venkov. Konference LeaderFEST je mezinárodním setkáním
zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova. Setkání slouží k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova,
navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Přijeďte se inspirovat a dozvědět se něco nového. Čekají na Vás semináře, jarmark, zajímavé exkurze a několik překvapení.
Hlavní program bude probíhat v Multifunkčním centru ve
dnech 31. 5 – 1. 6. 2017, jarmark potom v historické části Betlém.
Pro ty, kteří chtějí přijet už o den dříve, je program zajištěn už od
30. 5. 2017 večer. Na organizaci se budou podílet organizace z
Pardubického kraje, pověřeným organizátorem je: Místní akční
skupina Hlinecko.
Kontaktní osoby:
Michaela Šinkorová sinkorova@mashlinecko.cz, tel. 777 160 323
Olga Ondráčková ondrackova@mashlinecko.cz, tel. 777 111 078
Lenka Juklová juklova@mashlinecko.cz, tel. 606 122 349
Kontakt pro prodejce na jarmark:
Petra Plisková ic@hlinsko.cz, tel. 731 697 418
Program

6. ročník tradiční akce pro příznivce venkova
ÚTERÝ 30. 5. 2017
Individuální příjezdy a ubytování prvních účastníků
19:00 – 21:00 Exkurze – prohlídka pivovaru, občerstvení
STŘEDA 31. 5. 2017
Multifunkční centrum (hlavní program): Aktivity Místních akčních
skupin (dále MAS) v Programu rozvoje venkova (dále PRV)

9:00 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:30 Oficiální zahájení
10:30 – 11:30 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV 2014 – 2020
11:30 – 12:00 Přestávka, káva, občerstvení
12:00 – 13:00 Projekty spolupráce MAS v PRV 2014-2020
13:00 – 15:00 Oběd
19:30 – 24:00 Společenský večer, raut, divadlo, hudba
Betlém – jarmark (doprovodný program):
10:00 – 18:00 Jarmark regionálních výrobců z České republiky
14:00 – 17:00 Doprovodný program na pódiu
Exkurze (doprovodný program):
12:00, 14:00, 15:30, 17:00 Exkurze – Prohlídka pivovaru
11:30, 14:15 Exkurze – Skanzen Veselý Kopec
14:15, 15:30 Prohlídka městského muzea/galerie
15:30, 16:30 Pro zájemce bude zajištěna exkurze do centra zábavy
„Peklo Čertovina”
ČTVRTEK 1. 6. 2017
Multifunkční centrum (hlavní program):
Místní akční skupina jako partner pro celý region
9:00 – 10:00 Prezence
10:00 – 11:00 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z Integrovaného
regionálního operačního programu
11:00 – 11:45 Zkušenosti s prvními výzvami MAS z Operačního
programu zaměstnanost
11:45 – 12:15 Přestávka, káva, občerstvení
12:15 – 13:30 Příprava výzev z Operačního programu životního
prostředí s vazbou na tematickou pracovní skupinu (TPS) Ovocné
stromy a krátké řetězce
13:00 – 15:00 Oběd, ukončení
Multifunkční centrum (doprovodný program):
10:00 – 12:15 Diskuse partnerů v salonku – TPS Ovocné stromy
a krátké řetězce
Exkurze (doprovodný program):
9:30 – 12:00 Realizované projekty PRV + Vysočina – nositel zlaté
stuhy Vesnice roku 2015 v Pardubickém kraji
9:30, 11:30 Prohlídky Betléma s průvodcem (řemeslnická obydlí
a dílny)
) Více informací zde: http://www.leaderfest.cz/
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O titul Vesnice roku 2017 soutěží celkem 212 obcí
Výzva SPOV a SMS starostům obcí:
Celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roPožádejme zákonodárce o zvýšení RUD! ku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jeSMS ČR a SPOV vyzývají ke spolupráci ve věci prosazení změny RUD formou oslovení poslankyň a poslanců. Jedná se o další krok směřující k prosazení návrhu Libereckého kraje na zvýšení příjmů obcí z DPH.
Obě venkovské organizace - tedy Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ČR
jménem předsedkyně Veroniky Vrecionové a předsedy Stanislava Polčáka vyzývají ke spolupráci s cílem navýšení RUD o zatím zadržované příjmy z DPH (na 23,58% z celostátního výnosu). Jedinou šancí, jak tohoto letitého cíle dosáhnout, je přimět poslance k projednání a schválení návrhu změny RUD
na květnové schůzi PSP.
Reprodukce úvodu výzvy – viz výtah:

jich další rozvoj.
„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a inspirativních zážitků,” řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji
naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které
mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.
Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova
v Luhačovicích.
Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje.
MMR
)	http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/O-titul-Vesnice-roku-2017-soutezi-celkem-212-obci

Více peněz pro obce?
Snad se brzy dočkáme. Přijetí novely předložené zastupitelstvem Libereckého kraje 19. dubna jednomyslně podpořil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.

)	Více informací na: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1315-vyzva-pozadejme-zakonodarce-o-zvyseni-rud
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Na 200 zástupců spolků a starostů obcí se 20. dubna dozvědělo, že MF vážně uvažuje o zvýšení limitu pro spolky, či dokonce úplné zproštění povinnosti mít EET pro výdělečnou vedlejší činnost spolků.

Povinnost EET i pro hasičské plesy?
Babiš zástupcům venkovských spolků
nedokázal dát jasnou odpověď
Ministr financí a tvůrce zákona o elektronické evidenci tržeb Andrej Babiš opakovaně uvádí, že by chtěl od elektronické evidence tržeb (EET) osvobodit spolky a podobné veřejně prospěšné organizace. Zástupci rybářských sdružení nebo sportovních klubů by se zatím
spokojili alespoň s jasným vysvětlením, na co se v jejich činnosti evidence tržeb vztahuje a na co ne. Konference pod názvem „Vesnické
spolky a EET“ totiž ukázala, že jasno v tom nemá ani samotný zákon.
Stovky zástupců spolků a veřejných organizací přijely do hotelu
Praha na konferenci s názvem Vesnické spolky a EET. Kromě rad, jak
mají naložit se zákonem o elektronické evidenci tržeb, se jim však
také dostalo sdělení, že ani tvůrci zákona v tom nemají zcela jasno.
„Zavádění praxe s sebou vždy přináší nové a nové otázky,” uvedla
náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Zatím pro spolky platí úleva, že nemusejí povinně na ministerstvo financí odesílat každou
účtenku elektronickou cestou v případě, pokud přijímají hotové peníze při vedlejší činnosti. Tržby za ni však nesmějí být vyšší než 175 tisíc korun ročně a nesmí tvořit více než pět procent celkových příjmů.
Jak ale rozlišit u svazu zahrádkářů nebo u fotbalového klubu, co
je a co není soustavně prováděná činnost? Názory na to se na konferenci lišily. Příkladem může být pořádání plesu v podobě vesnického mysliveckého nebo hasičského bálu.
„Pokud ho pořádáte každoročně, tak si myslím, že to nese prvky
soustavně konané činnosti a tržby by se měly evidovat,“ uvedla
specialistka na daně neziskových organizací Miroslava Nebuželská.
Jiného názoru byl zástupce Generálního finančního ředitelství Jiří Fojtík. Ten se dokonce domníval, že ani dva plesy za sezonu nemůže finanční úřad považovat za soustavně vyvíjenou hlavní činnost.
„Hlavní účel spolku však musí být nepodnikatelský,“ řekl Fojtík.
Uplatněte osobní statečnost
Některé rady by se přitom daly jen těžko označit jinak než lidovým „k nezaplacení“. „Pokud si nejste jisti, jak se zachovat a zda evidovat tržby, zkuste osobní statečnost, uplatněte ji,“ řekla Nebuželská za všeobecného smíchu a následného potlesku.
Ani odlehčení atmosféry ale nemohlo zakrýt, že právě spolky
mají s EET velké potíže. Nejsou to firmy, které vznikly za účelem vytváření zisku, ale jedná se o společnosti, které si daly za úkol uspokojit po něčem poptávku společnosti, byť třeba jen z jedné vesnice.

„Při výjezdech jsem si všiml, že na venkov dopadla EET mnohem
více než na města,” řekl na místě ministr financí Andrej Babiš. Dodal, že podle něj by spolky neměly spadat do EET vůbec. Zatím to
však vypadá, že se finanční správa pokusí alespoň vydat srozumitelnou kuchařku EET pro tyto organizace a k přehodnocení dojde
i u zmíněné hranice 175 tisíc korun roční tržby u vedlejší činnosti.
Aktuálně.cz
)	Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-pozval-zastupce-spolku-na-konferenci-o-eet-zakon-jim-a/r~f8ed9c5a25b911e7b5e5002590604f2e/?redirected=1492932163
Další k tématu:
)	Babiš poslechl starosty. Spolky u příležitostných akcí nebudou
muset evidovat tržby
)	Babiš vrací do hry výjimky z EET. Slibuje úlevy nejmenším podnikatelům, hasičům i rybářůmčíst článek

Spolky a EET:
další dějství s nadějnou tečkou
V pondělí 27. března 2017 se v obci Vysočina sešli starostové a zástupci spolků působících v obcích s ministrem financí Andrejem Babišem k tématu EET a jeho dopadu na činnost vesnických spolků.
Povinnost evidovat tržby z drobné podnikatelské činnosti přesahující 175 tis. Kč, který ukládá zákon o evidenci tržeb (EET), v současné době nutí spolky v obcích výrazně omezovat svojí činnost. V praxi to znamená, že pořádají méně kulturních a jiných společenských
akcí než v minulých letech; kiosky a hospůdky u fotbalových hřišť
mají velký problém se zajišťováním provozu. Problémy způsobuje
především nejasné ustanovení v zákoně o EET, který v § 12 odst. 3
písm. h) uvádí: „Evidovanou tržbou nejsou tržby z drobné vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.“ Přitom výše uvedenou částku 175 tisíc korun a pojem „drobná podnikatelská
činnost“ upřesňuje až metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb vydaný Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ).
Spolky si tak nejsou jisté, kdy a zda mají svoje tržby z akcí evidovat a raději volí jiné cesty zajišťování společenských akcí či zařízení
v obci – stěhování do soukromých prostor, zakládání „klubů“, tisknutí lístků dopředu, uzavírání provozoven na zimní měsíce apod.
Na setkání se proto řešilo především to, zda bylo jedním z cílů
zákona o EET omezit a ztížit fungování spolků v obcích a jak tuto
negativní situaci vyřešit.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017

Co je pravidelná vedlejší činnost?
Ministr financí vysvětlil, že dle jeho názoru pořádání např. plesů
a společenských akcí spolky v obcích do povinnosti evidovat tržby
podle zákona o EET nespadá. Zástupci ministerstva financí dále
zmínili přípravu dalšího metodického pokynu, který bude upřesňovat, co je vedlejší podnikatelská činnost. Důraz bude přitom kladen
na prvky podnikání a pravidelnost.
V následné diskuzi se však zástupci obcí a spolků vymezili vůči kritériu pravidelnosti, které přinese jen další nejasnosti. Je nutné najít řešení,
které nebude mít negativní vliv na činnost spolků i s ohledem na jejich
důležitou pozici v rámci obcí a vzájemnou spolupráci s vedením obce.
Ministr financí navrhl, aby byly spolky vyjmuty z povinnosti EET
podle velikosti obce, v které působí. Tento návrh by však mohl znamenat problém pro spolky působící v městských částech, které fakticky fungují jako malé obce. Proto zástupci starostů v souladu
s dlouhodobým cílem SMS ČR navrhli absolutní vynětí spolků z povinnosti EET s přihlédnutím k jejich obecné prospěšnosti. Tento návrh však odmítl ministr financí s vysvětlením, že by mohlo docházet k účelovým zakládáním spolků s cílem obejít zákon o EET.
Hlasování zastupitelstva
o obecné prospěšnosti spolku?
Společným konsenzem pak může být posílení role obce jako garanta pro vynětí spolku z evidence tržeb. Vzhledem k tomu, že vedení obcí a obecní zastupitelstva se spolky úzce spolupracují a velmi
dobře je znají, je řešením vyjmutí spolků z povinnosti EET na základě
potvrzení obce, např. usnesením zastupitelstva o obecné prospěšnosti spolku. Toto řešení je plně podporováno i ze strany SMS ČR.
O pojmu „obecná prospěšnost“ je nutné vést ještě diskuzi. Avšak
může zahrnovat např. podmínku nepřetržité 5leté činnosti spolku.
Tak, aby byly skutečně vyloučeny spolky, které by vznikly jen s cílem obejít povinnost EET.
SMS
)	https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1316-spolky-a-eet-dalsi-dejstvi-s-nadejnou-teckou
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Spolek v dubnu řešil přípravu na projednávání RUD
i zajištění podzimní národní konference Venkov
Na dubnové schůzi Spolku, která se konala 4. dubna v ČernínDita Klosová prezentovala Communal reporter, tedy systém
ském salonku Senátu PČR projednávalo předsednictvo aktuální vzájemného sdílení informací mezi občanem a obcí. Tomáš Duda
hovořil o neziskové iniciativě FCS ČR a cetrifikaci FCS (Forest stei dlouhodobá témata.
Klíčovým bodem bylo vyhodnocení semináře v Senátu ke zvý- wardship council).
šení rozpočtového určení daní a aktuální postoje a strategie k rojednávání RUD v parlamentní sněmovně. (Více na jiném místě
NKV 2017
ZV 4/2017.)
Spolek rovněž projednával témata letošní Národní konference
Venkov 2017, která se uskuteční 1. – 3. listopadu v obci Dříteč v ParPlány obcí
dubickém kraji. Starosta obce Jozef Petrenec informoval, že akce se Místopředsedové Eduard Kavala a Jan Florian
Spolek se dále zabýval aktualizací webových stránek, tj. zvýšení odehraje v kongresovém centru Kunětická hora v golfovém areálu
diskového prostoru, řešil průběh projektu VESTRA, tj. Podpora ob- v blízkosti obce. Předběžnými tématy ba měly být: 1) Agroturistika
novy venkova pomocí zavedení strategického řízení. Zdeněk Šilhan a podnikání, 2) Sociální zemědělství, 3) Politika rozvoje venkova.
z agentury Garep uvedl, že již byly zahájeny práce na vytvoření plá- ) Více: http://grkh.cz/kongres/
nů rozvoje obcí zapojených do projektu. Předsednictvo SPOV poté
Jednalo se také o angažmá SPOV na Zemi živitelce 24. – 29. srpdiskutovalo o zpracování a podání následného projektu do nové na v Českých Budějovicích, výstavě Má vlast cestami proměn
58. výzvy OP Zaměstnanost.
20. května v Praze na Vyšehradě.
TSu

Předsedkyně Veronika Vrecionová

Stanislav Rampas

Dubnová schůze SPOV
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Odešel Jan Malík
dlouholetý předseda Spolku pro
obnovu venkova Jihočeského kraje, neúnavný propagátor Programu obnovy venkova, a duše aktivit
spojených s duchovní i fyzickou
obnovou jihočeské vesnice. Zemřel ve středu 29. března 2017 ve
věku 79 let. Rozloučení s ním se
uskutečnilo 4. dubna ve 14 hodin
při zádušní mši svaté v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech.
Dita Klosová

Starosta obce Dříteč Jozef Petrenec

5. června 2017: Rezervujte si termín pro XVI.
mezinárodní konfrenci o rodinné politice
Konferenci, která se bude konat na téma Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky v Jednacím sále Senátu v Praze, připravuje Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu s dalšími partnery. Vedle prorodinných opatření obcí se zaměří i na
aktivity MAS.
) Další informace o konferenci najdete na webu: www.spov.org

Stanislav Sojka, SEAL

Tomáš Duda, FSC

Zdeněk Šilhan, Garep

Výzva č. 58 OP Zaměstnanost do 15. června:
Efektivní veřejná správa pro územní
samosprávné celky
Nová výzva pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a sdružení a asociace územně samosprávných
celků (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých
měst ČR, Spolek pro obnovu venkova), jejímž cílem je mj. posílení strategického řízení organizací.
V rámci obdobné výzvy OPZ č. 33 realizuje SPOV ČR projekt Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení, zaměřený na zpracování Programů rozvoje vybraných obcí (viz http://
www.spov.org/aktuality/podpora-obnovy-venkova-pomoci-zavedeni-strategickeho-rizeni.aspx).
Jejich počet by měly navýšit další projekty iniciované krajskými organizacemi spolku nebo projekty dobrovolných svazků obcí, podpořené v rámci výzvy č. 58. Podrobnosti o výzvě na https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Připravenost MAS na administraci integrovaných projektů CLLD
Podklad kbřeznovému jednání Národní stálé konference (NSK)
REFLEXE HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD Z POHLEDU MAS
Průběh hodnocení strategií CLLD
Dle lhůt stanovených MPIN mělo být v tomto týdnu dokončeno hodnocení všech 165 Strategií
CLLD podaných v 1. výzvě. Aktuálně jich je schváleno 63 + 7 ukončených (42%). Výběr všech Strategií
CLLD by dle Nařízení 1303, čl. 3š, odst. 4 měl být ukončen do 31. 12. 2017. Dle naší prognózy (viz graf )
je dodržení tohoto termínu vážně ohroženo.

Z jednání březnové valné hromady NS MAS v Hranicích
POSUN OD MINULÉHO JEDNÁNÍ NSK
Hodnocení plnění usnesení NSK – č. 27 - 31/2016
–	Ukončení negativní kampaně MMR vůči MAS v médiích, pozitivní prezentace MAS a metody CLLD/
LEADER je zatím velmi pozvolná.
–	Stanovený termín dokončení 1. vlny věcného hodnocení u strategií z 1. výzvy nedodržen, zpoždění trvá. Odpovídající nabídka konzultací ze strany ŘO, s výjimkou IROP. Prodloužení 2. výzvy k předkládání Strategií CLLD, ale již je zapotřebí vyhlášení 3. výzvy.
–	Projednána a zohledněna většina připomínek k fungování systému MS2014+, přesto některé nedostatky přetrvávají. Dokončeno školení školitelů a zahájena školení uživatelů, přetrvávají ovšem
problémy s přiřazením rolí v CSSF.
–	V OPŽP zahájena jednání o možnosti rozšíření aktivit pro CLLD, ale v IROP byly všechny připomínky NS MAS ČR k PD zamítnuty. V PRV jednání k úpravě PD (článek 20) čekáme.
–	Systém změn Strategií CLLD byl projednán, ale zatím není nastaven. Systém vyhodnocování milníků nebyl zatím navržen, MAS není znám dopad jejich případného neplnění.
ZÁVĚR:
Usnesení z předchozího jednání č. 27–31/2016 nejsou z našeho pohledu zatím naplněna.

Důvody ukončení administrace strategií CLLD
Dle dostupných informací lze považovat důvody, na základě kterých byla ukončena administrace Strategií CLLD po termínu uzavření 2. výzvy za spíše formální. Domníváme se, že zjištěné nedostatky jsou na
straně MAS snadno opravitelné a požadavek na jejich odstranění lze vložit do akceptačního dopisu.
Ukončením administrace celé Strategie CLLD došlo k neúměrné tvrdosti, která může poškodit celou MAS.
Považujeme za nepřijatelné, aby z těchto důvodů byla ukončována administrace celé Strategie.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Navrhovaná opatření k urychlení schvalování SCLLD
1.	Zrušení hodnocení FNaP ve 2. a 3. vlně.
Lze částečně provést v rámci věcného hodnocení na ŘO, případně současně s ním.
2.	Snaha o přenesení maxima připomínek z 2. vlny věcného
hodnocení do akceptačních dopisů namísto předávání Strategií CLLD do 3. vlny a dalšího prodlužování schvalování.
Pokud má SCLLD v některém OP/PRV „ANO“, mohla by již začít realizovat. Administrace změn Strategií CLLD, kterými by měly být
zapracovány připomínky z akceptačních dopisů by měla být
podstatně snazší.
3.	Umožnění schválení jen některých Programových rámců
Strategie CLLD.
Neschválení Strategie CLLD v 1 OP/PRV by nemělo být důvodem
k ukončení administrace celé žádosti.

NÁVRHY USNESENÍ:
1. URYCHLENÍ HODNOCENÍ SCLLD

Výbor NS MAS se v dubnu zabýval
výstupy z Národní stálé konference
a řešil aktivity pro MAS vrámci nového
projektu v OP Technická pomoc

NSK vyzývá:
–	ŘO k přijetí veškerých opatření k urychlení procesu hodnocení
Strategií CLLD tak, aby bylo minimalizováno zpoždění oproti
lhůtám stanoveným MPIN a proces hodnocení všech žádostí
Do konce měsíce června by měly být známy termíny pro krajská
předložených v 1. výzvě byl dokončen do 31. 4. 2017 a všech
setkání MAS se zástupci řídících orgánů operačních programů
žádostí v dalších výzvách do 31. 12. 2017.
v připravovaném projektu z OP Technická pomoc.

2. VYHLÁŠENÍ 3. VÝZVY
Výstupy z NSK
NSK vyzývá:
–	Popis průběhu NSK (komora CLLD a plenární zasedání) + popis
–	MMR k vyhlášení 3. výzvy pro příjem Žádostí o podporu realizaprůběhu následného jednání platformy CLLD
ce Strategií CLLD s termínem uzávěrky min. 2 týdny po ukonče–	Na každé platformě upozorňovat na plnění usnesení z NSK
ní věcného hodnocení všech Strategií CLLD podaných v 1. a 2.
– mělo by být schváleno cca 10 SCLLD/týden (realita je cca 10
výzvě, nejdříve však 31. 10. 2017.
SCLLD za měsíc) – termín 31. 5. 2017 se netýká MAS, které požáREALIZACE STRATEGIÍ CLLD
dají o prodloužení lhůty k opravě SCLLD. Vyhodnocení musí být
3. ZOHLEDNĚNÍ SPECIFIK CLLD
hotové do konce 12/2017 – vyplývá z nařízení
Konzultační servis pro MAS
NSK vyzývá:
–	Co nejdříve bude vyhlášena 3. výzva (čeká na podpis ministry–	ŘO, zejména pak ŘO IROP, aby zohlednily specifika integrovanéPRV – CP SZIF (přímý kontakt)
ně MMR)
ho nástroje CLLD při nastavování všech administrativních proIROP – CRR (Metodik CLLD na krajském pracovišti <-> Metodik
cesů a podporovaných aktivit,
CLLD na centrálním pracovišti <-> ŘO)
Koncept nového projektu OPTP technická spolupráce
–	ŘO IROP a ŘO PRV, aby při vyhodnocování plnění milníků u StraOPZ – ŘO OPZ (přímý kontakt)
NS MAS a IROP při realizaci výzev MAS
tegií CLLD zohlednily významné zpoždění při jejich schvalování
OPŽP – AOPK (přímý kontakt)
–	Technická pomoc MAS pro práci s MS2014+ – 1 člověk na cca 25
a v co nejkratším možném termínu s NS MAS projednali a náNa straně IROP velmi zdlouhavý proces konzultací > oddálení vyMAS, který pomůže MAS s technickými problémy při vyhlašovásledně zveřejnili systém hodnocení jejich naplňování.
hlášení Výzev > oddálení plnění milníků.
ní výzev v MS2014+, MAS se obrátí na tohoto člověka, a ten po Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER
kud si nebude vědět rady, tak se obrátí na MMR.
Milníky
–	Navržena podmínka: aby se tyto osoby byly zařazeny do systéPRV – 50% zazávazkováno v 10/2018
mu CRR – stejná školení
IROP – 27,17% vyčerpáno k 10/2018
–	Suplování CRR? – nebude, půjde o krok, kdy Vám CRR odsouhlaOPZ – nejsou stanoveny
sí výzvu a MAS ji potřebuje dostat do systému – vyhlášením výOPŽP – nejsou stanoveny
zvy MAS jeho činnost končí
Na straně IROP nereálně stanovené finanční milníky – splnitelné
–	Výše projektu může být max. 7 mil. Kč (předpokládá se cca 4,2 mil.
pouze v případě popření principů LEADER a cílené podpory velKč) – cca 300 Kč/hod (mzda + refundace na jiné výdaje, apod.) –
kých projektů namísto těch, které jsou v území nejvíce potřebné.
vychází 7 školitelů na plný úvazek, tj. na kraj cca 0,5 úvazek
–	Délka: max. 2 roky (pak už nebude potřeba) – způsobilost je od
Specifika CLLD
podání projektu, proplácení je ex-post etapově po 3 měsících
PRV – odpovídající nastavení, možnost rozšíření o čl. 20
–	Zaměstnavatel MAS nebo KS MAS, kancelář není potřeba – můIROP – zamítnutí veškerých připomínek NS MAS
že dělat z domu
OPZ – odpovídající nastavení
–	Doporučení (MMR) – předběžný návrh – do druhé poloviny proOPŽP – diskuse o rozšíření aktivit v rámci revize PD
jektu dát rozjezd sebehodnocení MAS (rozjetí metodiky, osobní
Nemožnost prosazení úprav dokumentace IROP dle skutečných
náklady hodnotitelů – mělo by MAS ulehčit vůči Kontrolním orpotřeb venkovských oblastí.
gánům) – zbylých 3,8 mil. Kč
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Spolupráce s Českou školní inspekcí

Den spolupráce MAS v Praze: Hledání partnerů,
rozmýšlení nových projektů, kritika pravidel

–	Změna přístupu – zmenšování formálních kontrol x hodnocení
pro zpětnou vazbu škol a zřizovatelů
–	Možnost pro implementaci MAP – zvyšování kompetencí pedaV úterý 4. dubna 2017 se v Praze uskutečnil Den spolupráce
gogů ve školách
–	Nabídka na spolupráci s MAS – prezentace na jednáních MAP, MAS. Akce se konala pod záštitou Celostátní sítě pro venkov a Pracovní skupiny NS MAS Mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem sekonzultace, apod.
tkání bylo síťování MAS a nalezení vhodného partnera pro projekt
spolupráce. Účastníci setkání byli na základě preferovaných oblastí
Informace z krajů
–	
Pokud mají MAS problém splácet úvěr např. České spořitelně spolupráce rozděleni do pracovních skupin, v nichž měli s přiřazený– dát bance včas vědět a nevyčkávat. ČS začíná informovat o mi partnery projednat zamýšlené projektové záměry a nadefinovat
tom, že některé MAS neplatí včas úvěr. Jinak hrozí, že se stanou obrysy budoucí spolupráce týkající se cílů, výstupů projektu, zdrojů
MAS rizikovými a ČS nám již neposkytne tak výhodné podmín- financování a rozdělení rolí. Během následného workshopu pracovky úvěrů (pouze na podepsanou smlouvu o dotaci, bude nut- ní skupiny představily své výsledky. Za jednotlivé MAS byly také nastíněny plánované projekty v oblasti mezinárodní spolupráce.
né ručit majetkem, apod.)
V rámci setkání byly prezentovány taktéž podmínky spoluprá–	10. výročí založení NS MAS – návrhy PR (např. TZ), na LeaderFESce v novém programovém období Programu rozvoje venkova
Tu (dort), dát na webové stránky (NS MAS, všech MAS)
–	LeaderFEST 2017 v Hlinsku – informace od organizátorů: Ob den 2014–2020. Institut předběžné technické podpory umožní úhradu
monitorují obsazenost ubytovacích kapacit. Ještě jsou volná nákladů, vzniklých během přípravné fáze projektu (včetně cestovmísta. Pokud bude stávající nabídka obsazena, doplní nové ních nákladů). Pokud k realizaci projektu následně nedojde, budou vzniklé náklady proplaceny jen v případě doložení návrhu
možnosti rezervací.
–	Informace o postupu jednání o úpravách CLLD v OPŽP – zeleň smlouvy o spolupráci. Připomínky z řad účastníků vyvolala podv intravilánech, výsadba mimo les – jen na území schválených
ÚSES, hubení křídlatky, nejde navýšit kofinancování
–	Účast NS MAS na Agrokomplexu Nitra 2017 – 8/2017 –prezentace MAS a CSV
–	Konference NS MAS Slovenské republiky – dvoudenní akce
v 5/2017 – informace o aktuálním stavu CLLD v Rakousku, ČR
a Slovensku
KMKF
Závěry z jednání MAS Olomouckého kraje, 6. 4. 2017
–	Schůzky KS MAS Olomouckého kraje se budou konat pravidelně každý měsíc (dohodnuté termíny zatím 4. 5. 2017 a 8. 6. 2017)
–	Místem konání dalších dvou schůzek bude Olomouc, pokud
možno v sídle KS, tedy na ulici Blanická 1
–	MAS Olomouckého kraje projednají možnost příspěvku do KS
ve výši 2.000,- Kč
–	Vedení KS bylo pověřeno těmito úkoly: Stanovy KS / Zápis nového vedení do rejstříku / Jednáním s ITI Olomoucké aglomerace
o účasti na jednáních této instituce
–	Jednání se jako hosté zúčastnili zástupci Zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace Zdeněk Bogoč, vedoucí oddělení a Kamila Winterová. Dalším hostem byla Valerie Navrátilová,
vedoucí oddělení Odboru sociálních věcí KÚOK.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017

mínka, aby pracovník, jehož mzdové náklady jsou, byť jen částečně, hrazeny z projektu spolupráce, nesměl v rámci organizace příjemce překročit časový fond jednoho celého pracovního úvazku,
tj. 40 hodin týdně. Zástupci MAS se shodli na tom, že toto omezení znemožní manažerům MAS, aby si nárazově, tj. po dobu trvání
projektu navýšili pracovní úvazek např. na 1,2 a zvýšenou administrativu spojenou s projektem tímto pokryli. Připomínkován byl
i limit pro občerstvení/stravné ve výši max. 200 Kč/osoba/den.
Během druhé programové části byly představeny další možné
zdroje čerpání finančních prostředků pro projekty spolupráce, konkrétně se jednalo o programy Evropa pro občany a Erasmus+. Na
závěr se o svou cennou zkušenost s praktickou realizací projektu
z programu Erasmus+ podělila s účastníky setkání paní Pánková
z MAS Vyhlídky.
NS MAS
Prezentace ze setkání:
– Evropa pro občany 2014-2020
– Evropský vzdělávací program ERASMUS+

)

Z činnosti NS MAS 1 0

Proces schvalování strategií MAS:
Týden

16

15

14

13

12

Podáno v 1. výzvě celkem:

165 165 165 165 165 165
0

0

0

0

0

0

Počet žádostí u žadatelů – FN a P:

0

0

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:

150 150 150 150 150 150

Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení:

4

4

4

4

4

4

Staženo žadatelem

3

3

3

3

3

3

Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):

138 133 130 126 123 119

Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):

79

77

76

72

70

68

Splnění podmínek věcného hodnocení:

75

75

73

70

69

63

Vydání akceptačních dopisů

72

67

65

59

59

49

Podáno v 2. výzvě (příjem žádostí do 31. 12. 2016)

36

36

36

36

36

36

Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P:

0

0

2

3

1

2

Počet žádostí u žadatelů – FN a P:

1

1

1

1

3

4

Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P:

2

2

2

2

2

2

33

33

31

30

30

28

3

2

2

2

1

1

Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:
Vráceno do 2. Kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):

MAS Aktivios, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2014–2020

66.

MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Střední Vsetínsko, z.s. „Střední Vsetínsko kráčí správným směrem“ pro
programové období 2014–2020

67.

Místní akční skupina
Lanškrounsko, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. 2014–2020

68.

SERVISO, o. p. s.

SCLLD MAS SERVISO

69.

MAS Hanácké Království, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 SPOLEČNĚ PRO KRÁLOVSTVÍ

70.

MAS Bobrava, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava

71.

MAS Achát z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území MAS Achát
pro období 2014–2020

72.

MAS Říčansko o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko

73.

MAS Strážnicko, z.s.

Strážnicko – je i váš kraj, komunitně
vedená strategie místního rozvoje
(SCLLD) MAS Strážnicko na období
2014–2020

74.

Místní akční skupina
Brána Vysočiny, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s.

75.

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Integrovaná strategie CLLD 2020 je
blízko pro území MAS NAD ORLICÍ

76.

Podhorácko, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko

11

Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P:
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P:

65.

Vráceno do 3. Kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):

1

1

1

1

1

1

Splnění podmínek věcného hodnocení:

1

1

-

-

-

-

Vydání akceptačních dopisů

1

-

-

-

-

-

Zdroj: http://nsmascr.cz/aktuality/2017/prubeh-hodnoceni-sclld-16-tyden-2017/

Seznam č. 5 schválených SCLLD vbřeznu a dubnu 2017:
web

Název strategie

63.

logo

MAS Lašsko, z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s. pro období
2014–2020

64.

Obecně prospěšná spo- Integrovaná strategie rozvoje území Obeclečnost pro Český ráj
ně prospěšné společnosti pro Český ráj

Zdroj: NS MAS: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/
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Celkový stav hodnocení strategií CLLD podle
jednotlivých krajů, stav k 21. 4. 2017
Kraj

Počet MAS Žádostí

Schváleno % kraje
k 21. 4.
k 21. 4.

Středočeský

27

38

8

30%

26%

Pardubický

13

13

10

77%

69%

Královéhradecký

15

15

8

53%

40%

Liberecký

6

7

3

50%

33%

Ústecký

8

9

3

37%

25%

Karlovarský

5

6

3

60%

60%

Plzeňský

9

9

4

44%

33%

Jihočeský

17

17

4

24%

24%

Jihomoravský

18

18

8

44%

33%

Olomoucký

16

18

8

50%

44%

Moravskoslezský

12

13

7

58%

50%

Zlínský

18

21

2

11%

6%

Vysočina

16

17

8

50%

38%

Celkem

180

201

76

42%

34%

Přepočet TSu na základě informací MMR a NS MAS
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) Vyhlášené výzvy MAS

MAS Podbrněnsko

Společná CIDLINA

1.5. 2017 - 15. 5. 2017
) www.spolecnacidlina.cz
2. Podpora podnikatelů

3. 4. 2017 - 28. 4. 2017
)	http://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/vyhlasene-vyMAS Valašsko - Horní Vsacko
zvy-mas
5. 4. 2017 - 25. 4. 2017
1. Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství
) www.masvhv.cz
2. Podpora činnosti nezemědělských subjektu na venkově
1. ZEMEDELSTVÍ - NÁŠ CHLEBA
3. Venkovský cestovní ruch
2. PODNIKÁNÍ - NAŠE ŠANCE
3. LESNICTVÍ - NAŠE BOHATSTVÍ
MAS Český les
4. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY – NAŠE DOBROTY
10. 4. 2017 - 27. 4. 2017
5. CESTOVNÍ RUCH - NÁŠ POTENCIÁL
) www.masceskyles.cz
1. Rozvoj a modernizace zemědělství
MAS ORLICKO
2. Rozšíření a podpora nabídky místních produktů
12. 4. 2017 - 10. 5. 2017
3. Podpora lesnické infrastruktury
) www.mas.orlicko.cz
4. Zavádění komplexních pozemkových úprav
5.	Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, malých a středních 1. Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění
2. Zvyšování přidané hodnoty produktu zemědělské výroby
podniků
6.	Zvýšení retenčních schopností půdy a přírodě blízká protipo- 3. Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba
5. Investice do lesnických technologií a opracování dřeva
vodňová opatření

MAS Horní Pomoraví

2. 5. 2017 - 17. 5. 2017
) www.hornipomoravi.eu
1. Zemědělská prvovýroba
2. Potravinářství
3. Rozvoj nezemědělského podnikání
4. Lesnictví
5. Relax v lese

MAS Uničovsko

11. 5. 2017 - 1. 6. 2017
) http://unicovsko.cz/ops/cz/vyzvy/prv/
1.	Podpora zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku)
2. Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky

MAS Partnerství venkova

10. 5. 2017 - 5. 5. 2017
) http://www.maspartnerstvi.cz/vyzva-mas-c-01/prv/
1. Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest
2. Budování, rekonstrukce a údržba polních cest
7.	Zajištění ochrany lesních ekosystémů, zlepšování jejich stavu
3. Podpora nezemědělských podnikatelských činností
MAS Jablunkovsko
8. Podpora lesnictví
4. Investice do zemědělských podniků
7. 4. 2017 - 5. 5. 2017
)	http://www.masjablunkovsko.cz/vyzvy-mas-jablunkovsko/vy- 5. Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její pr
MAS Pobeskydí
6. Investice do rozvoje lesnictví
zvy-prv/
5. 4. 2017 - 21. 4. 2017
1. Investice do zemědělských podniků
)	http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvo2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
MAS Sdružení Ruže
je-venkova/vyzva-prv-c-1/
3.	Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
19. 5. 2017 - 2. 6. 2017
1. Investice do zemědělství
4. Neproduktivní investice v lesích
) h ttp://mas.sdruzeniruze.cz/vyhlasene-vyzvy-mas/ds-3965/
2. Zemědělské produkty
p1=7515
3. Místní nezemědělská produkce
Hradecký venkov o.p.s.
1.
Podpora investic na rozvoj zemědělských podniků
4. Investice do lesnictví
19. 4. 2017 - 5. 5. 2017
2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
) www.mashradeckyvenkov.cz
3.	Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických pro8. Zemědělci
MAS Region Kunětické hory
duktů
10.		 Nezemědělské aktivity
3. 4. 2017 - 24. 4. 2017
4. Investice do nezemědělských činností
Zdroj: SZIF
) http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799
1. Investice do zemědělských podniků
MAS Broumovsko+
2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
9. 5. 2017 - 30. 5. 2017
3. Lesnická infrastruktura
)	h ttp://www.mas.broumovsko.cz/programovaci-obdo4.	
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
bi-2014-2020/prv
činností
1. Investice do nezemědělské činnosti
5. Zemědělská infrastruktura
2. Investice do zemědělských podniků
6. Neproduktivní investice v lesích
6. Investice do lesnických technologií
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Vláda schválila Strategický rámec
Česká republika 2030
Vláda ČR 19. dubna 2017 schválila strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje na základě strukturální analýzy současného stavu a vyhodnocení vnitřních i vnějších trendů, které rozvoj České republiky ovlivní.
Za naplňování cílů budou odpovědné věcně příslušné orgány ústřední státní správy. Strategický
rámec bude zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí. Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády, který bude připravovat jednou za dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou, na základě jejich
porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.
Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Ta by se měla stát
hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání,
kvalita životního prostředí, osobní bezpečí
či subjektivně vnímané životní pohody.
) Více o strategickém rámci Česká republika 2030 zde: http://www.cr2030.cz/
)	http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/strategicky-ramec-ceska-republika-2030-schvalen.
aspx
SMO/SPOV
) Ke strategickému rámci Úřad vlády
spustil nový web: http://www.cr2030.cz/.
Tento úřad koordinuje další ročník
Evropského týdne udržitelného rozvoje
od 30. května do 5. června 2017
(http://www.tydenudrzitelnosti.cz/).

Poslanci schválili novelu stavebního zákona
Poslanecká sněmovna 5. dubna schválila novelu stavebního zákona, která výrazně pomůže všem větším i drobným stavebníkům. Především se tím zjednoduší a ulehčí povolování staveb a proces jejich realizace. Novela nyní směřuje do Senátu. „Věřila jsem, že bude novela schválena. Pracovali jsme na ní totiž
s mnoha odborníky, aby měla co nejširší praktické dopady. Občanům a firmám tak v mnohém usnadní život, což byl jeden z našich hlavních cílů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Projednávání novely stavebního zákona provázely velké emoce. Zákon má totiž dopad na nejširší vrstvy obyvatel. Každý stavebník, ať už občan, který chce na svém pozemku stavět domek, nebo stát, budující dálnice, se s ním
dostává do kontaktu. O jak složitou a komplexní normu se jedná, dokazuje skutečnost, že je kromě stavebního zákona navrhována i změna více než 40 souvisejících zákonů.
MMR
) Více také zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Ministryne-Karla-Slechtova-v-mediich/2017/Rychlejsi-cestu-ke-stavebnimu-povoleni-a-mene-papirovani?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email

Svaz měst a obcí ČR
má nového výkonného ředitele
Novým výkonným ředitelem Svazu měst a obcí ČR je Pavel Drahovzal (35). V čele organizace chce vyhodnotit minulé i současné projekty, připravit budoucí projektové záměry
zaměřené zejména na vzdělávání, čerpání dotací a veřejné
zakázky. Rovněž bude usilovat o dlouhodobou udržitelnost
právní poradny pro města a obce a personální i odbornou
stabilizaci kanceláře organizace.
Pavel Drahovzal funkci přebírá po Danu Jiránkovi, který
ve Svazu nadále působí jako ředitel svazového pobočného
spolku zaměřeného na vzdělávací a osvětové aktivity pro
samosprávy. „Přišel jsem tvořit, nikoliv bořit. Chtěl bych navázat na to dobré, co se Svazu podařilo. Kancelář Svazu
bych chtěl dále profesionalizovat a zaměřit činnost sekcí
na řešení praktických problémů měst a obcí,“ řekl Drahovzal, který dosud zastával pozici místopředsedy Svazu za
Komoru obcí.
Pavel Drahovzal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno, poté pracoval jako právník a zástupce
vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí.
Od roku 2010 je starostou obce Velký Osek (2,5 tisíc obyvatel, okres Kolín), od roku 2013 také členem předsednictva
Svazu měst a obcí. Pavel Drahovzal je ženatý, má dvě děti. Mluví anglicky. Ve volném čase hraje fotbal
a squash, také rád čte.
SMO
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Na žáky dostanou obce z RUD více než v loni
Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný odhad výše prostředků plynoucích z objemu sdílených daní v roce 2017 obcím na žáky základních škol a dětí v mateřských školách. Na základě predikce daní na
rok 2017 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2017, dle váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících
školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2016 se předpokládá, že objem „prostředků
plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9 180 Kč na žáka. Tento údaj je předběžný. Pro rok
2016 činil objem „prostředků plynoucích za žáky“ 8 806 Kč na žáka. 
Vláda / SMO

Dluhová kalkulačka obcí
na webu ministerstva financí
Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo kalkulačku, na níž si mohou starostové i běžní občané snadno ověřit, zda jejich obec plní tzv. dluhové pravidlo podle nového zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Svou obec najdete v aplikaci http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/ tak, že si kliknete na kraj, potom se pod kartogramem rozvine vyhledavač dle obcí. Kliknutím na Vaši obec uvidíte hlavní informace o rozpočtu. Kalkulačku najdete
v záložce „Rozpočtová odpovědnost“ na horní liště nad názvem obce.
SPOV / MFČR
) Viz příklad obce
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Prezentace ze semináře k zákonu
o rozpočtové odpovědnosti

OSA a před sídlem ministerstva kultury. Zejména ve spolupráci s poslanci Petrem Gazdíkem a Františkem Váchou se pak SMS ČR povedlo připravit a prosadit pozměňovací návrhy, jež znemožňovaly především skokové zdražování autorských poplatků a snižovaly byrokratickou zátěž spojenou s vypořádáváním autorských práv.
SMO uspořádal seminář k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Lektorem byl Ing. Miroslav Matej, Ph.D., )	Více informací zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1318-novela-autorskeho-zakona-dulezite-zmeny-z-pohledu-obci
ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí.

Zaměřil se na dopady a povinnosti v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro územně samosprávné celky (ÚSC) pro povinné snižování dluhu územně samosprávných celků. Dále seznámil s finančním hospodařením a rozpočtovým procesem územně samosprávných celků dle novely zákona č. 250/2000 Sb., tzv. malých rozpočtových pravidel - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, závěrečný účet. Další témata:
rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, nové zveřejňovací povinnosti
ÚSC a správní delikty.
SMO
Důvěra v ústavní instituce vyjma hlavy státu v dubnu vzrostla. Nejvyšší se tradičně těší starostové,
)	http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/prezentace-ze-seminare-k-zakonu-o-rozobecní
zastupitelé a právě prezident. Plyne to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM),
poctove-odpovednosti.aspx
jehož výsledky byly publikovány ve čtvrtek.
Starostům vyslovilo důvěru 65 procent lidí, obecním zastupitelům pak 63 procent. Důvěra v prezidenta zůstala na březnových 55 procentech. „Prezidentovi častěji důvěřují či méně nedůvěřují lidé se
středním vzděláním bez maturity, respondenti ve věku od 60 let výše, důchodci, věřící katolíci, obyvatelé Moravy a zejména Jihomoravského kraje,” konstatovala agentura.
Krajským zastupitelům věří 44 procent dotázaných, hejtmanům o procentní bod méně. Kabinet se
i přes koaliční rozmíšky těší důvěře 40 procent respondentů. Senátu a sněmovně důvěřuje shodně 30
Výrazné snížení počtu dětských táborů v blízkosti řek nyní hrozí na území mnohých menších obcí. procent lidí, což je v obou případech mírný vzestup.
V dubnu mírně vzrostla i spokojenost s celkovou politickou situací. Deklarovalo ji 19 procent lidí.
Realizace táborů je v ohrožení kvůli dikci vodního zákona a příslušnému výkladu Ministerstva životDalších 35 zaujalo neutrální postoj a 41 procent je nespokojeno. Zbývající zvolili odpověď nevím.
ního prostředí.
Průzkum proběhl od 3. do 13. dubna a zapojilo se do něj 1033 respondentů.
Dle § 67 odst. 2 písm. d) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je jako jedno z povodňových opatření stanoveno, že v aktivní zóně záplavových území je zaká- )	https://www.novinky.cz/domaci/436347-duvera-v-ustavni-instituce-vzrostla-krome-prezidenta.
html
záno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Jak uvádí Petr Halada, předseda Pracovní skupiny SMS ČR pro strategický rozvoj, starosta Kamýku nad
Vltavou a dlouholetý pořadatel dětských táborů v této souvislosti uvádí: „v ohrožení může být více než čtyDůvěra obyvatel ústavním institucím 2017:
řicítka táborů napříč republikou. Problém spočívá ve striktním přístupu některých větších obcí, které mají nad povolováním dětských táborů u řek povolovací pravomoc. Nyní podporujeme úsilí České rady dětí
Průzkum IVVM
Únor
Březen
Duben
a mládeže, senátorky Miluše Horské a dalších partnerů o změnu striktního výkladu. Diskusi je nakloněno
i ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství.“
SMS
Prezident
54
55
55

Důvěra v ústavní instituce vzrostla.
Kromě prezidenta

Táborům v blízkosti řek
hrozí stop, varují malé obce

Novela autorského zákona:
důležité změny z pohledu obcí
Dne 5. dubna 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Novela nabyde účinnosti dne 20 dubna 2017. Jaké jsou nejdůležitější změny?
SMS ČR se aktivně zapojilo do legislativního procesu a vývoj novely po celou dobu jejího vzniku bedlivě sledovalo. 22. září dokonce uspořádalo demonstraci před sídlem největšího kolektivního správce
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Architekt obci 2017
– soutěž opět spuštěna

„Obec přátelská rodině 2017” a „Obec přátelská seniorům 2017”

K soutěži „Obec přátelská rodině“, která vznikla před devíti lety komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR
jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit, ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem
letos nově přibude také soutěž zaměřující se na podporu seniorů měst a obcí ČR. Soutěž „Obec přátelská seniorům 2017“ je vyhlašoOd 24. 4. do 16. 6. 2017 můžete posílat přihlášky do soutěže
v reakci na vzrůstající potřebu podpory seniorů na místní úrovni.
vána ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace. PřiArchitekt obci 2017. Jedná se o samostatnou kategorii soutěže
Soutěž„Obec přátelská rodině 2017“ vyhlašuje odbor rodinné po- hlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. 5. 2017.
MPSV
ARCHITEKT ROKU, která je vyhlašována každý rok. Architekt ob- litiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí se Stálou
) http://www.mpsv.cz/cs/30279
ci oceňuje dlouhodobou spolupráci mezi městem a architektem. Minulý rok tuto soutěž vyhrála Litomyšl a měststká architektka Zdeňka Vydrová. Vypisovatelem ceny Architekt obci je Populační kalkulačka – dostanou se všechny vaše děti v roce 2020 do mateřské školy?
V úterý 28. března 2017 proběhl seminář o dopadech demogra- základě údajů z krajských dat, která jsou ukryta uvnitř aplikace. Vy
Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Mofie a populačního vývoj na kapacity mateřských škol, na kterém by- potřebujete znát aktuální počet obyvatel obce a vaši kapacitu míst
derní obec.
Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru la mimo jiné představena i populační kalkulačka. Aplikace vám do- v mateřských školách. Tento model Base slouží pouze pro hrubý
pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. káže během chvilky spočítat odhad, jak se bude vyvíjet populace odhad, protože situace může být odlišná od krajských dat.
Spojením se soutěží Architekt roku a mezinárodním stavebním dětí v předškolním věku v následujících 8 letech a kolik vám bude ) Aplikace je volně přístupná na odkazu: Populační kalkulačka
SMO
veletrhem FOR ARCH chce zdůraznit úzkou spojitost profesní chybět nebo přebývat míst ve vaší mateřské škole. Vše se počítá na 
a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spoKPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu,
lupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti
Angelus Aureus o.p.s. se Sdružením místních samospráv ČR
let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architektuvyhlašují
ru a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovapři
příležitosti
státního svátku ČR
ným či částečně realizovaným dílem.
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

Do soutěže mohou být přihlášeny:
– územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie
–jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor

Průběh hodnocení
1.	kolo – veřejnost vybírá „klikaře“
	Uskuteční se na facebookové stránce SMO, kde budou mít obyvatelé obcí a měst právo dávat preferenční hlasy (like) přihlášeným. Vítěz „klikař“ dostává „divokou kartu“ veřejnosti, která mu
zajistí postup do třetího kola.
2. kolo – odborná porota vybírá tři finalisty
	Nad přihlášenými díly se sejde odborná porota, která vybere 3 finalisty.
3. kolo – porota složená ze zástupců vypisovatelů vybírá vítěze
	Všechny 4 finalisty (případně pouze 3, pokud „klikař“ bude
shodný s jedním z nominovaných z 2. kola) bude posuzovat porota složená ze zástupců vypisovatele – MMR, SMO a časopis
Moderní obec.
SMO

6. ročník soutěže

„O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016“
Pravidla soutěže:
1.	Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů, místních akčních skupin či mikroregionů.
2. Soutěž se koná celostátně ve třech hlavních kategoriích:
a) O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce)
c) O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce
Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.
3. Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2016.
4.	O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže. Porota není po vyhlášení soutěže
schopna z kapacitních důvodů připomínkovat každý zaslaný zpravodaj.
5.	Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu Unives/KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 26. května 2017.
6.	Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2017 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se koná pod záštitou pana poslance Miroslava Kalouska.
7. V průběhu května naleznete další informace na www.civipolis.cz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 216 • 10/2016
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Na Vyšehradě opět odstartuje putovní výstava proměn dříve opomíjených míst zcelého Česka
Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v našich sídlech a krajině. Slavnostní zahájení 9. ročníku
výstavy se odehraje 20. května 2017 na pražském Vyšehradě.
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Celý den od 11 do 18 hod. bude provázet řemeslný jarmark okořeněný ochutnávkami regionálních specialit či procházkami Vyšehradem s průvodci. Již tradičně vystoupí Spirituál kvintet, který letos
doplní účinkující z liberecka, písničkářka Kaya, Pěvecký sbor Akcent
či děti ze ZŠ v Bělé u Turnova.
Za symbolické vstupné budou otevřeny vyšehradské památky – bazilika sv. Petra a Pavla, bazilika sv. Vavřince, hrobka Slavín,
gotický sklep, Cihelná brána a Galerie. Akce samotná je zdarma
a je vhodná pro celou rodinu. Více informací je možné nalézt na
www.cestamipromen.cz/zahajeni
Motto letošního ročníku „Z Popelky princeznou“ odpovídá vystaveným proměnám. Poctu jejich autorům přijdou vzdát legendární
Popelka a princ Mojmír, Eva Hrušková a Jiří Štědroň. Společně s Janem Přeučilem vzpomeneme na vyšehradskou patriotku, spisovatelku Popelku Biliánovou, od jejíhož narození letos uplynulo 155 let.
Vítězné proměny ročníku 2016 vyhlásí a ceny odborné poroty udělí Ing. arch. Josef Pleskot, ing. Karel Drhovský a PhDr. Pavel Bureš.
„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět,
že se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do lepšího
stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající stavby. Příznivé změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ říká osobní lékař Srdce vlasti a Srdcí krajů, kardiochirurg Prof. MUDr. Jan Pirk,
který osobně dohlédne na předání Srdce vlasti mezi zástupci Zlínského a Libereckého kraje, hlavními partnery ročníků 2016 a 2017.
Spolu s Osobností ročníku 2016 Alenou Exnerovou ocení Osobnost
ročníku 2017 a prohlédne všechna Srdce krajů při setkání s jejich
představiteli.
Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných
v krásné a užitečné stavby, obnovených náměstí a návsí, rekonstruovaných nádraží, zachráněných sakrálních staveb i znovuoživené
přírody. „Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na ní
vidíte, můžete vidět také ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné
práci lidí na zvelebování našeho společného domova,“ popisuje smysl výstavy její ředitelka Ing. Drahomíra Kolmanová.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., ve
spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad, Spolkem pro obnovu venkova, Národní sítí zdravých měst, Národní sítí místních
akčních skupin, Asociací regionálních značek, portálem Propamát-

ky, Svazem knihovníků, informačních a propagačních pracovníků,
Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a sdruženími Monumenta Viva a Omnium. Mediálními partnery jsou Český rozhlas
Region a časopisy Naše rodina a Kam po Česku.
Hlavním partnerem ročníku 2017 je Liberecký kraj. Výstavu podpořilo dalších dvanáct krajů včetně Hlavního města Prahy. Na Vyšehradě výstava setrvá měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích na
putování do všech koutů naší vlasti. Jednotlivá zastavení výstavy
je možné sledovat na webu www.cestamipromen.cz. Zde probíhá
i hlasováni veřejnosti pro nejkrásnější proměnu 9. ročníku.
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ředitelka výstavy
tel.: 777 581 983
e-mail: kolmanova@aefcz.eu
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Jihočeský kraj má novou koalici, ANO skončilo v opozici
Představitelé ČSSD, uskupení Pro Jižní Čechy, KDU-ČSL a hnutí
Jihočeši 2012 podepsali novou koaliční smlouvu o vládě v Jihočeském kraji. Strany se na nové koalici dohodly během pouhých deseti dnů. V zastupitelstvu mají 28 z 55 hlasů.
„Jednali jsme i s ANO a ODS, ale nabídka sociálních demokratů
byla přímá a rychlá a řekl bych, že i forma nás vedla k tomu, abychom pokračovali v jednáních dál. Nešlo ani tak o posty, jako hodně o formu jednání. Jednání s ANO probíhala tak, že požadavky, které zaznívaly, nedávaly příliš velký prostor pro to, aby strany menšího významu měly možnost prosadit svůj program do koaliční
smlouvy,“ uvedl Josef Knot z TOP 09. Jeho strana je sdružena v uskupení Pro Jižní Čechy. V radě by měl zastávat post 1. náměstka.
Sociální demokraté budou dohlížet na zdravotnictví a krajské finance. Uskupení Pro Jižní Čechy připadnou oblasti dopravy a rozvoje a investic. KDU-ČSL bude mít v gesci školství a sociální věci a Jihočeši 2012 segment venkova, kultury a životního prostředí.

) Monitoring

Soutěž přinesla povzbuzení
a motivaci do další práce pro
naši obec, říká starosta Kašavy
knovému ročníku Vesnice roku

Nová rada bude mít sedm uvolněných placených funkcí. Hejtmance Ivaně Stráské (ČSSD) budou dělat náměstky Josef Knot
(Pro Jižní Čechy), Jaromír Novák (ČSSD), Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL) a Pavel Hroch (Jihočeši 2012). Na postech uvolněných (placených radních) zasednou Antonín Krák (ČSSD) a Jiří Švec (Pro
Jižní Čechy). Neuvolněnými radními budou Miroslav Joch
(ČSSD), Pavel Pavel (Jihočeši 2012), Ivo Moravec (Pro Jižní Čechy)
a Pavel Talíř (KDU-ČSL).
MMR: Rozhovor s Josefem Jarcovjákem,
Zdeněk Dvořák, jenž by měl zastávat pozici náměstka, nahradil starostou obce Kašava, která vyhrála
Zuzanu Roithovou (KDU-ČSL), která zasedne místo Martina Bláhy
minulý ročník soutěže Vesnice roku
ve vedení holdingu Jihočeských nemocnic.
V opozici skončilo po neúspěšném koaličním jednání ANO a zůProč jste se přihlásili do soutěže Vesnice roku?
stávají v ní také ODS a KSČM.
Protože „sranda mosí byt, aj kdyby na chleba nebylo“ a teď váž)	https://www.novinky.cz/domaci/436127-jihocesky-kraj-ma-noně - protože je to skvělá příležitost posílit pospolitost obecní komuvou-koalici-ano-skoncilo-v-opozici.html
nity, porovnat se s ostatními a zapojit širokou občanskou veřejnost
do nádherné aktivity, která jim v konečném důsledku okrášlí jejich
domov, jejich život.
Zapojili se vaši občané rádi do prezentace obce?
Ano, zapojili a velmi rádi. Už při přípravě prezentací bylo hodně
veselo. Při návštěvách komise to byla velká nervozita, ale po odjezdu komisařů nervozita ze všech spadla a dlouho do noci se probíraly čerstvé zážitky. Co se povedlo, co se nepovedlo, co příště uděláme lépe a jaké máme šance na umístění. Vítězství si nikdo nedovolil tipovat. Nikdo v Kašavě takový úspěch nečekal, o to větší byla
euforie. Už po vyhlášení výsledků krajských. Proto na vyhlášení Vesnice roku 2016 do Luhačovic i přes nepřízeň počasí vyrazily desítky
Kašavjanů. Když paní ministryně oznámila, že vítězem je „KAŠAVA“,
gejzír kašavské radosti neměl konce. Oslava začala už v Luhačovicích, následně pokračovala v kašavské cukrárně. O půlnoci se vrátila Trnkovjanka z vystoupení a hrálo se, zpívalo a tančilo až do rána. A to nejlepší přišlo nakonec. Největším zážitkem a odměnou
pro nás byly oba aldamáše - slavnosti předávání ocenění. Tyto obě
slavnosti si užívala celá obec s nesmírnou pohodou a soudržností,
budeme na ně dlouho, dlouho vzpomínat.
Jak jste se o soutěži dozvěděli?
Díky propagaci soutěže vyhlašovateli soutěže. Ale nejvíce našemu rozhodnutí o účasti v soutěži pomohla účast na motivačních
seminářích u vítězů předcházejících ročníků. Každý seminář byl pro
mě velkou inspirací a také motivací pro účast v soutěži.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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Doporučili byste ostatním obcím, aby se do soutěže přihlásily,
resp. proč by se měly hlásit do soutěže?

Karla Šlechtová předala městu Jičín titul
Historické město roku 2016

Už za doby Římské říše platilo, že lid potřebuje ke spokojenosti
„nejen chléb, ale i hry“. Každá obec by měla soutěž alespoň jednou
zkusit. Většinou při první účasti se výrazný úspěch nedostaví, ale
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v historických prostorách Španělského sálu Pražského hradu předala městu Jičín Cenu za
nabyté zkušenosti se následně zúročí v dalších ročnících, tak jak to nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR za rok 2016. Zbylí
bylo i v našem případě. Soutěž vřele doporučuji, je to „vysoká ško- dva finalisté Štramberk a Prachatice si odnesly Ceny ministryně pro místní rozvoj. Akci pořádá každoročně Sdružení historických sídel Čech,
la“ venkova a posunuje rozvoj obcí správným směrem.
Moravy a Slezska.
Celkem se soutěže zúčastnilo 37 měst.
MMR
Co vám soutěž přinesla?
Posílení naší „kašavské“ hrdosti, patriotismu a posílení naší soudržnosti. Nejsou to planá slova. Nespočet SMS gratulací po vítězství znělo takto: „Jsem hrdá/ý že jsem Kašavjan/ka.“ To byla pro mě
největší odměna. Soutěž nám přinesla povzbuzení a motivaci do
další práce pro naši obec, potvrdila, že směr, kterým obec vedeme,
je správný. V neposlední řadě nám přinesla finanční bonus, který
nám umožní další rozvoj obce.
Co byste vzkázali vyhlašovatelům soutěže?
Ať i nadále podporují tuto soutěž, která pomáhá kultivovat prostředí i mezilidské vztahy na našem krásném venkově a vede obce
k jejich dalšímu rozvoji.
MMR
)	http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Newsletter-MMR-pro-regionalni-rozvoj/Rozhovor-Soutez-prinesla-povzbuzeni-a-motivaci-do-dalsi-prace-pro-nas?Vesnice
)	Více informací k soutěži Vesnice roku 2017, tj. počet účastníků
v krajích, přineseme v dalším vydání ZV.

Nový projekt Týden slezské kuchyně
Regionální koordinátor značky Górolsko Swoboda regionální
produkt – Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu
v Jablunkově společně s partnerem – MAS „Stowarzyszenie Kraina
św. Anny” z Krakpkowic (Opolské vojvodství) zahájili realizaci projektu v rámci fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd (INTERREG V – A Česká republika – Polsko).
Realizace projektu umožní provedení výzkumů a stanovení moderních podmínek pro fungování umělců zabývajících se nehmotným kulturním dědictvím PL – CZ pohraničí. Budou stanoveny možnosti spolupráce lidových umělců s moderními projektanty, týkající se tradičního zdobení keramiky, s dopadem na jiné produkty a služby. Dojde
Starosta Kašavy Josef Jarcovják s vicehejtmanem Zlínského kraje pro k rozšíření možnosti spolupráce a integrace PL a CZ společnosti v rámstrategický rozvoj Josefem Zichou na letošním Regiontouru
ci nového oboru činnosti, což povede k nárůstu atraktivity pohraničí.
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Srdečně Vás zveme do restaurací po celém Opavském Slezsku,
kde budete mít možnost ochutnat regionální speciality, připravené podle tradičních receptů, nebo ze surovin, které jsou s Opavským Slezskem spojeny.
Letošní již čtvrtý ročník navazuje na úspěšné pořádání akce Týden
slezské kuchyně v minulých letech. Hlavní myšlenkou tohoto projektu
je vrátit typické regionální speciality na jídelní
lístky zdejších restaurací, za využití kvalitních regionálních produktů. Nabídka receptů je široká
a dnešní kuchyně dovoluje i moderní pojetí.
)	http://www.opavske-slezsko.cz/
tyden-slezske-kuchynetyde-slezske-kuchyne-2017/

)
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Značkou „HANÁ regionální produkt®“ byli oceněni další výrobci

) Krajská setkání SMO ČR

Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ regionálKromě řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise
ní produkt®“ dalším zájemcům. Značkou Haná se chlubí 77 výrob- prodloužila platnost certifikátu stávající službě – jedná se o: REGIO
kavárna a potraviny Ječmínek, Litovel.
ců a 5 certifikovaných služeb.
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční
Na dubnovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším výrobkům – jedná se o: Čokoládové pralinky, v listopadu 2017. Značku Haná uděluje MAS Moravská cesta, kam
Chytré ovoce, Husy, Tvarůžková zmrzlina z Loštic a Drásalovy hubance. se mohou výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb
Komise rovněž rozhodla o obnovení certifikátů výrobců, jimž plat- se svými žádostmi obracet.
nost značky „vypršela“. O toto obnovení požádalo 22 stávajících výrob- ) Zdroj: www.regionalni-znacky.cz/hana
ců: Tvarůžkové moučníky z Loštic, Přírodní ovocné mošty, Svatební koláčky, Zdobený medový perník, Holešovská tatarská
omáčka / Pochoutková a základní majonéza, Bylinné sirupy,
Ovoce z Úsovska, Troubelické masné výrobky, Troubelické maso z vlastních chovů, Kvasové a celozrnné pečivo, Báťkovy bylinkové sirupy, Moštěnický sirup, Pivo Kosíř, Kovářské výrobky,
Textilní výrobky z autorským potiskem, Keramika – Kamenina,
Návrhářská, designérská a aranžerská činnost – Originální
šperky ze dřeva a přírodních materiálů, Tkané výrobky, Bronzové šperky, Hanácké kraslice, Umělecká keramika a Bylinné tink- Jana Kloubouková – Brodek
Chytré ovoce / ORIO 21 s.r.o. – Tovéř
tury a tinktury z pupenů.
u Prostějova – Čokoládové pralinky
– Chytré ovoce

Legislativa se mění obden,
jak se s tím mají vypořádat
malé obce?
Stěžují si v Jihočeském kraji

Nové regionální produkty Kraje blanických rytířů
Na konci března se v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi sešla
Skupinu kácovských výrobců uzavřela paní Jitka Kuřetová
certifikační komise pro regionální značku. Po posouzení došlých žá- s Tekutým karamelem z Kácova. Zatím se s jejím výrobkem můžete
dostí rozhodla o udělení certifikátu Kraj blanických rytířů – regionál- setkat v Zámecké cukrárně v Kácově.
Certifikační komise dále posoudila 10 došlých žádostí o proní produkt třem novým žadatelům. Za zmínku stojí, že všichni tři žadatelé jsou z Kácova, nebo přilehlých obcí. Jedná se o paní Janu Kelt- dloužení certifikátu, což svědčí o spokojenosti držitelů s touto
nerovou ze Zlivi, která vyrábí zahradní keramiku. Jsou to jak značkou. V současné době je v Kraji blanických rytířů celkem 32 cerkeramické nádoby na rostliny, tak pítka a krmítka pro ptáky, nebo ke- tifikovaných výrobků a 4 služby. Případní zájemci o značku se mohou průběžně hlásit u koordinátorky regionální značky Kateřiny
ramické dekorace do záhonů a teras.
Pálenice KÁCOVKA s.r.o. zastoupená svým jednatelem panem Mi- Červenkové (katka.cervenkova@csop.cz ).
chalem Aronem získala značku pro skupinu výrobků s názvem Medovina a destiláty. Pálenice nabízí opravdu široký
sortiment. Můžete si dát medovinu mandlovou, přírodní, višňovou, nebo višňovici, slivovici a štrůdlovici. Neodolatelná je
také pivní pálenka, což je regionální produkt umocněný na
druhou, jak poznamenala koordinátorka regionální značky
Kateřina Červenková. Je to pálenka z kávovského piva Hubertus, které je také držitelem certifikátu. Pálenice stáčí své destiláty i do dárkových lahví malého objemu, které budou jis- Tekutý karamel z Kácova
Medovina a destiláty z pálenice
tě zajímavé pro turisty.
KÁCOVKA
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017

Každý druhý pracovní den vstupuje v platnost nový zákon nebo
novela, mnoho z nich přitom ovlivňuje města a obce. Jak řekl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, klobouk dolů před starostky
a starosty zejména malých obcí, kteří práci pro veřejnost zvládají. Je
obtížná i z pohledu statutárního města, které má však na rozdíl od
venkovských samospráv velký administrativní aparát. Zákony jsou
často tvrdé a složité a stát se vůči městům a obcím chová macešky.
Přenáší na ně úkoly bez peněz, a to i přes to, že samosprávy nejlépe
hospodaří. Budějovický primátor připomněl také složitou situaci
s převodem státního majetku pod správou Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZVSM) na obce.
Zástupce ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek připomněl
nedávné jednání s vedením ÚZVSM:„Ministerstvo financí bohužel nesouhlasí s bezúplatným převodem státního majetku na města a obce. Podle resortu se má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nejdřív pokusit majetek prodat za nejvyšší cenu veřejným výběrovým řízením. Do tendru se přitom mohou přihlásit i samosprávy.“
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/legislativa-se-meni-obden-jak-se-s-tim-maji-vyporadat-male-obce-stezuji-si-starostky-a-starostove-v-jihoceskem-kraji.aspx

)
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Na Vysočině požadují bezúplatný převod
státního majetku obcím

Starostové v Moravskoslezském kraji zvažují
ústavní stížnost na registr smluv

Kromě převodu státního majetku na samosprávy se v Jihlavě mluvilo také o úloze Svazu měst a
obcí ČR. Člen Rady Svazu a starosta Škrdlovic Ivan
Hořínek připomněl, že v současné době má Svaz
měst a obcí ČR 2 674 členských samospráv, které
zastupují 8 287 463 obyvatel. Z celkového počtu
obyvatelstva to představuje 78,53 %. Jako povinné
připomínkové místo se Svaz každoročně vyjadřuje
k několika stovkám právních předpisů, pořádá desítky akcí pro samosprávy, účastní se mnoha stovek jednání a má zástupce v desítkách pracovních
skupin, poradních orgánech a organizacích.
Jak uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal,
kraje se snaží obcím připravit dobré podmínky pro rozvoj. Řeší tak s nimi i grantový program, který letos obsahuje dvacet podprogramů a je v něm 60 milionů korun. Jeho důležitou součástí je program
na podporu obchodů v nejmenších obcích, ve kterém je 20 milionů korun. Právě úbytek služeb včetně zavírání obchodů na venkově byl tématem březnového semináře v Senátu, více najdete zde.
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/samospravy-na-vysocine-pozaduji-bezuplatny-prevod-statniho-majetku.aspx

Mimo jiné zaznělo, že by se měla podat ústavní stížnost na předpis upravující registr smluv.
Města a obce z něj mají obavy, zejména z faktu,
že od 1. července 2017 smlouvy, které samosprávy a jejich organizace uzavírají, nabydou účinnosti až po zveřejnění v registru. Návrh na úpravu legislativy k registru smluv je nyní v Senátu.
Právní předpis je podle měst a obcí třeba změnit
i kvůli množství výjimek, v nichž se nikdo pořádně nevyzná. Pod hlavičkou transparentnosti se
jen zvyšuje administrativa, rozumný důvod, proč
je registr smluv potřeba, podle starostů neexistuje. Navíc u tohoto právního předpisu stále panuje řada nejasností, například kolem toho, co se má a nemá zveřejňovat tak, aby nebyla porušena ochrana osobních údajů.
„Jako hejtman se krajského setkání Svazu měst a obcí ČR účastním poprvé. A chtěl bych tímto deklarovat to, že našim městům a obcím nabízíme partnerství a spolupráci,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal: „Problémy Moravskoslezského kraje jsou velmi různorodé a řešit je
nebude nic jednoduchého. Všichni chceme, aby náš kraj byl lepší a také chytřejší. Žijeme v době, kdy
vše kolem nás je smart a takový chceme mít i náš kraj“. Máme v této, pro mnohé tajuplné, oblasti konkrétní nápady a projekty. Připravujeme např. patéřní síť, která umožní rychlým internetem propojit
všechny příspěvkové organizace kraje.“
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-moravskoslezskem-kraji-zvazuji-ustavni-stiznost-na-registr-smluv.aspx

Budou-li spokojení starostové, budou
spokojení občané. Zaznělo v Karlovarském kraji
Hejtmanka a předsedkyně Rady Asociace krajů
ČR Jana Vildumetzová zdůraznila, že starostové
jsou nejdůležitější partneři kraje, který tvoří 134
měst a obcí. Budou-li spokojení starostové, budou
spokojení občané.
Zlepšit situaci v Karlovarském kraji a samozřejmě
i v centrálním lázeňském městě by podle primátora
Karlových Varů a místopředsedy Svazu měst a obcí
ČR pro evropské záležitosti Petra Kulhánka mohla
změna lázeňských poplatků, které se léta nezvyšovaly. Pokud by se změnily a výnos z nich zůstal v místě
výběru, pomohlo by to rozvoji území. Podobně by mohla pomoci změna rozpočtového určení daní, konkrétně návrat podílu DPH pro města a obce na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou, tedy na 23,58 %.
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/budou-li-spokojeni-starostove-budou-spokojeni-obcane-zaznelo-na-krajskem-setkani-v-karlovarskem-kraji.aspx

Ve Zlínském kraji řešili rozpočtovou
odpovědnost i podporu rodin
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
považuje Svaz měst a obcí ČR spolu se Senátem za
protiústavní, diskriminační a ochromující investice
obcí a krajů. Zasahuje do Ústavou garantovaného
práva územně samosprávných celků samostatně
hospodařit s vlastním rozpočtem. Proto se většina
představitelů horní komory Parlamentu spolu se
Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR začátkem března obrátila na Ústavní
soud. Spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti požaduje zrušit.
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Právní předpis o rozpočtové odpovědnosti zjednodušeně říká, že při překročení veřejného dluhu o více
než 55 % HDP, obce a kraje budou muset schvalovat jen vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Tedy nebudou si moci vzít půjčku. Pro malé obce s malým rozpočtem však téměř každá větší investiční akce znamená
zadlužit se. Povinnosti státu či státních organizací právní předpis ale nijak nestanovuje, i když je zřejmé, že
samosprávy v globálu hospodaří lépe než stát. Takové opatření by v praxi obcím znesnadnilo například výstavbu bytů či kanalizace. Norma navíc stanovuje, že při zadluženosti vyšší než 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky, bude městům a obcím pozastavena výplata 5 % ze sdílených daní.
Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek na akci mluvil o nutnosti podpořit porodnost v České republice. Podle něj země, co se týče rodinného života a jeho podpory, stagnuje a lidé, kteří přibývají, většinou přicházejí odjinud. Hejtman poukázal na to, že základem státu je právě velká rodina, která by měla být zájmem každého z nás. Roli při jejím založení samozřejmě hrají ekonomické faktory. Otázkou
tedy je: „Kdy jindy než teď“, když se hospodářství daří, a nezaměstnanost je na historickém minimu.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ve-zlinskem-kraji-resi-nejen-rodinu.aspx

V Plzeňském kraji: Nezapomínejme na venkov,
chybí tam zdravotní a sociální služby
Na akci zaznělo, že Plzeňský kraj je na tom
z celorepublikového pohledu nejhůř, co se týče
lůžkové péče. I proto se tamní starostky a starostové zajímali o seminář k úbytku lékařů a zdravotních a sociálních služeb v území, který ve
spolupráci se Senátem připravuje Svaz měst a
obcí. Půjde o druhou ze série vzdělávacích aktivit, které organizace hájící zájmy samospráv připravuje ve spolupráci s horní komorou Parlamentu. První se uskutečnila letos v březnu, měla název „Zabraňme vylidňování území, aneb jak
zajistit jeho obslužnost“. Na semináři se mluvilo o složité situaci s obchody, poštou, bankami či zmiňovanými zdravotnickými a sociálními službami na venkově a ve středních městech.
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v roce 2013 na 10 000 obyvatel bylo 37
lékařů, což znamená cca 271 obyvatel na jednoho lékaře. Průměrný věk všeobecných lékařů byl 54
let, lékařům pro děti a dorost bylo průměrně dokonce 56 let. Lékařů, kteří odchází do důchodů, bylo
víc než těch, co úspěšně absolvují medicínu a všechny atestace. Zvyšoval se také průměrný věk lékařů, nejvyšší byl u dorostových a dětských, následovali všeobecní lékaři a zubaři. Na 10 tisíc obyvatel
připadalo v posledních letech zhruba 7 zubařů, což znamenalo, že jeden zubař se měl starat o 1 416
lidí. 31 % z nich však bylo více než 60 let. Podle Ministerstva zdravotnictví v roce 2015 lékařů meziročně přibylo, bylo jich 41 292, což je o 561 víc než v roce 2014. Trvaly však velké rozdíly mezi regiony, jak
ve vytížení lékařů, tak v odměňování. Největší počet obyvatel na jeden úvazek lékaře byl ve Středočeském kraji, 361, nejnižší naopak v Praze, 149.
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-plzenskem-kraji-nezapominejme-na-venkov-chybi-tam-zdravotni-a-socialni-sluzby.aspx

Středočeši chtějí přilákat víc turistů – rozvojem
Brd a zlepšením životního prostředí
Velkým tématem Středočeského kraje a Prahy je rovněž cestovní ruch. Zatímco Praha v žebříčcích zájmu turistů dlouhodobě v rámci České
republiky vede, následovaná zpravidla Českým
Krumlovem, ve Středočeském kraji je situace odlišná. Proto se region snaží podpořit zájem o krásy daného území. Aktuálně například podporou
rozvoje Brd. Chce založit vlastní agenturu, která
by pomohla s ochranou a přeměnou tohoto bývalého vojenského území podle potřeb turistů.
Jedním z prvních úkolů agentury má být vyznačení cyklistických tras. V Brdech by jich mohlo vést víc než 250 kilometrů. Středočeský kraj chce na
vzniku organizace spolupracovat s Plzeňským krajem a okolními městy a obcemi. Bývalé vojenské
území s rozlohou 345 kilometrů čtverečních se otevřelo veřejnosti 1. ledna 2016.
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-ve-stredoceskem-kraji-chteji-prilakat-vice-turistu-rozvojem-brd-a-zlepsenim-zivotniho-prostredi-i-dopravy-diky-dotacim.aspx

Samosprávy v Olomouckém kraji se zajímají
o veřejnou službu
Na Olomoucku představitelé samospráv intenzivně debatovali také o veřejné službě. V Česku se znovu zavedla od letošního února. Podle
nových pravidel by se lidem, kteří jsou přes půl
roku bez práce a dostávají příspěvek na živobytí,
měly dávky vypočítávat ne z životního, ale z nižšího existenčního minima. Životní minimum pro
samotného člověka činí 3 410 korun, v rodině je
pro prvního dospělého 3 140 korun a pro každého dalšího dospělého 2 830 korun. Existenční minimum dosahuje 2 200 korun. Pokud by lidé nastoupili na veřejnou službu, mohli by si dávky zase zvýšit. Při odpracování aspoň 20 hodin týdně by se
mohli dostat zhruba zpět na původní úroveň životního minima a dávek, při více než 30 hodinách služby by si přilepšili. Úřad práce s klienty uzavře na veřejnou službu smlouvu. Na vybavení a pracovní prostředky by měl poskytnout až 1 000 korun. Veřejnou službu mohou využívat obce či neziskové organizace. Lidé mohou pracovat například na údržbě ulic, zeleně a veřejných prostranství, v sociálních službách či při sportovních a kulturních akcích. Úřady práce by měly brát ohled na praxi i vzdělání klientů.
)	http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/samospravy-v-olomouckem-kraji-se-zajimaji-o-dotace-na-zlepseni-zivotniho-prostredi-a-verejnou-sluzbu.aspx
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Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i nakládání s odpady.
Startují nové výzvy z OPŽP
Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun
podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek. Příjem žádostí o dotace ve
všech výzvách vyjma protipovodňových opatření začal 3. dubna. O finanční podporu se mohou vedle měst, obcí, svazků obcí atd. ucházet
také vlastníci a stavebníci veřejných budov, kteří chtějí snížit náklady za
energie. Připraveny jsou pro ně výhodnější podmínky i vyšší dotace.
„V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov nabízíme zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až
55 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí
a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce
letošního září. Mezi již tradičně podporovaná opatření patří například
zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace oken a dveří, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaických systémů či
výměna zdroje tepla. Rozsah podporovaných opatření je však mnohem
širší a zahrnuje v podstatě všechny úpravy, které sníží energetickou náročnost budovy nebo zlepší kvality vnitřního prostředí v objektu.

Prevence vzniku odpadů, rekultivace starých
skládek, dotace na „door to door“ systémy
i pro vznik re-use center

čí v černých popelnicích,“ říká ministr Richard Brabec. Ředitel SFŽP ČR
Petr Valdman pak dodává: „O domácí kompostéry byl v minulé výzvě
opravdu veliký zájem. Celkem jsme na Fondu obdrželi 292 žádostí
s požadavkem dotace ve výši téměř 500 milionů korun.“ Podporu až
85 % mimo jiné získají i projekty na zavedení systému odvozu nechtěných předmětů takzvaně ode dveří ke dveřím („door to door“ systém)
či na vybudování center opětovného použití tzv. re-use center.
Další dvě nově vyhlášené výzvy v oblasti odpadového hospodářství cílí na projekty Integrovaných územních investic (ITI) a příležitost představují právě pro ty městské oblasti, které mají zpracovanou strategii ITI, konkrétně se jedná o Olomouckou a Ostravskou
aglomeraci a Brněnskou metropolitní oblast. Kraje, obce, města
i podnikatelské subjekty z těchto oblastí mohou získat dotaci na
výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a vůbec na systémy pro separaci, oddělený sběr odpadů a jejich následné materiální i energetické zpracování. Podpora pro projekty na předcházení vzniku
komunálních odpadů je určena jen pro území Olomoucké aglomerace. V obou výzvách je příjem žádostí otevřen až do 2. ledna 2019.

„63. výzva podpoří sto miliony korun budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a tvorbu digitálních povodňových plánů. 64. výzva s celkovou dotací ve výši 200 milionů korun cílí na projekty analýz odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových
opatření,“ přibližuje dotační nabídku ředitel Valdman.
Maximální dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů, u budování varovných systémů může maximální podpora dosáhnout
až 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Poslední z nově vyhlášených výzev nabídne dotace na zpracování plánů ÚSES (Územní systém ekologické stability), kde jsou cílovými skupinami obce s rozšířenou působností.

Poznámky:
) Dokumenty k výzvě č. 70.
) Dokumenty k výzvě č. 61
) Dokumenty k výzvě č. 68
) Dokumenty k výzvě č. 76
) Více o dotacích pro projekty ITI zde
) Dokumenty k výzvě č. 85
Preventivní protipovodňová opatření
) Dokumenty k výzvě č. 84
) Dokumenty k výzvě č. 52
a zpracování plánů ÚSES
) Dokumenty k výzvě č. 63
Významné finanční prostředky půjdou i na preventivní protipo- ) Dokumenty k výzvě č. 64
vodňová opatření. Dvě nové výzvy zaměřené na tuto oblast nabí- 
) http://www.mzp.cz/cz/news_170404
zejí celkem 300 milionů korun.

Dotace v celkovém objemu 600 milionů korun nabídne nová výzva, která podpoří projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a nově i průmyslových odpadů. Dalších 200 milionů korun si mezi sebou rozdělí žadatelé s projekty na rekultivace starých
skládek provozovaných před rokem 1991 ještě před účinností zákona o odpadech (č. 238/1991 Sb.).
„Z 600milionové výzvy budou moci obce získat dotaci např. na pořízení domácích kompostérů pro své občany, kteří tak budou mít možnost přímo na své zahradě vyrobit domácí kompost. Navíc se sníží podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který běžně konZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 220 • 4/2017
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MMR rozdělilo mezi obce v rámci programu obnovy a rozvoje venkova téměř půl miliardy
Venkovské obce do 3 000 obyvatel získají v letošním roce od ministerstva pro místní rozvoj téměř
půl miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků zamíří na opravy místních komunikací a na akce s
výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin.
Mezi 1 022 žadatelů rozdělí MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) celkem
481,5 milionu korun. Nejvíce peněz, přes 250 milionů korun, bude uvolněno na obnovu místních komunikací. Za téměř 160 milionů korun budou vybudována také místa pro aktivní a pasivní odpočinek,
a to zejména dětská hřiště nebo zahrádky mateřských škol. Dotace dále mimo jiné poputují na opravy 113 drobných sakrálních staveb.

Program je rozčleněn na pět dotačních titulů:
) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
) Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
) Podpora obnovy místních komunikací.
MMR
) Seznamy vyhodnocených žádostí naleznete zde.

PORV MMR 2017
kraj

DT1
ž

DT2 (2+2A+2B)
dotace

ž

zájem

DT3 - regiony
(+)

dotace

ž

DT4 -památky

zájem

(+) dotace

ž

zájem

DT5 - cesty
(+)

dotace

ž

zájem

Celkem 1- 5
(+)

dotace

ž

zájem

(+)

dotace

Jihočeský

4

2 800 000

74

25 041 103

38

12 453 641

5

763 220

4

480 970

18

3 627 712

6

1 624 580

95

66 488 437

60

41 591 495

196

98 720 472

112

58 950 686

Jihomoravský

3

3 000 000

132

45 281 244

61

21 296 780

8

878 734

2

232 320

39

6 515 174

12

2 456 046

96

67 044 127

29

19 838 621

278

122 719 279

107

46 823 767

Karlovarský

4

2 800 000

18

5 436 301

7

2 218 169

2

131 469

3

778 008

1

278 391

18

14 267 146

9

7 098 808

45

23 412 924

21

12 395 368

Královéhradecký

4

2 800 000

56

20 481 015

34

12 255 728

3

223 520

28

3 987 436

6

943 058

28

19 990 284

16

9 184 218

119

47 482 255

60

25 183 004

Liberecký

5

3 700 000

25

7 907 206

12

4 201 499

2

97 080

7

1 580 811

2

600 000

28

17 008 510

14

9 097 011

67

30 293 607

33

17 598 510

Moravskoslezský

3

2 500 000

60

21 496 293

35

12 453 042

3

370 492

2

300 492

17

3 361 805

8

1 447 656

43

27 846 278

20

13 608 809

126

55 574 868

68

30 309 999

Olomoucký

4

2 800 000

96

33 978 517

58

21 354 934

13

2 281 710

9

1 683 790

32

6 857 672

15

3 636 757

65

47 010 547

39

29 843 821

210

92 928 446

125

59 319 302

Pardubický

3

2 300 000

45

14 835 553

24

8 185 780

0

0

19

3 624 486

1

128 504

57

39 787 446

25

18 978 019

124

60 547 485

53

29 592 303

Plzeňský

4

2 800 000

33

10 055 861

13

4 094 457

3

216 940

12

2 141 326

3

781 159

35

27 442 810

15

11 693 227

87

42 656 937

35

19 368 843

Středočeský

3

2 200 000

131

41 664 455

54

17 519 073

5

785 063

1

200 000

63

11 227 531

32

5 975 754

156

110 763 900

64

42 798 060

358

166 640 949

154

68 692 887

Ústecký

4

2 800 000

62

21 567 806

28

10 116 544

3

247 030

3

200 550

25

5 170 367

6

1 077 501

68

48 083 024

36

23 742 189

162

77 868 227

77

37 936 784

Vysočina

4

2 800 000

89

30 737 721

59

19 834 216

1

200 000

26

5 109 196

12

2 725 714

73

47 693 026

28

20 076 078

193

86 539 943

103

45 436 008

Zlínský

5

4 600 000

86

30 543 129

36

12 935 085

13

2 395 957

8

29

4 551 752

9

1 599 772

44

30 153 226

16

9 188 230

177

72 244 064

74

29 860 480

50 37 900 000 907 309 026 204 459 158 919 948 61

8 591 215

29

Celkem 2017

1 537 393

4 635 515 318

58 533 276 113 23 274 892 806 563 578 761 371 256 738 586 2142 977 629 456 1022 481 468 941
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MŠMT poskytne obcím a sportovním klubům na
modernizaci sportovišť přes 400 milionů
Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obcím
a sportovním spolkům 438 milionů korun. K těmto finančním prostředkům se přidá dalších 16 milionů, které nebyly v loňském roce spotřebovány. Peníze obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro letošní rok doprovázely přísnější a transparentnější podmínky.
V minulých letech se obce a spolky o tom, zda dostanou peníze na modernizaci svých sportovišť,
dozvěděly v červnu či v srpnu. Na akci tedy měly do konce roku pouze několik měsíců. Modernizace
často probíhala na podzim a v zimě.
Poptávka po finančních prostředcích k modernizaci sportovišť však nebude ze strany obcí a spolků zcela uspokojena. O dotaci se ucházelo 1206 žadatelů, kteří požadovali necelých 6 miliard korun.
Peníze obdrží 50 nejlepších projektů. Například 400 žádostí nenaplňovalo formální podmínky pro poskytnutí dotace a musely být vyřazeny. I proto bude chtít MŠMT v polovině tohoto roku zavést nový
online systém, který usnadní podávání žádostí a pomůže žadatelům předejít chybám.
Nejvíce peněz poskytne MŠMT na sportoviště pro hráče fotbalu, tenisu a atlety, ale i na rekonstrukci areálů, hal a víceúčelových hřišť užívaných ke všeobecné sportovní činnosti či sportovním zařízením určeným k provozování vodních sportů.
Dotace pro rok 2018 na modernizaci sportovišť se MŠMT chystá vyhlásit už letos v červnu tak, aby
měli žadatelé dostatek času si o podporu zažádat. Letos by mělo dojít k navýšení rozpočtu sportu
o 350 milionů korun.
www.msmt.cz

Finální statistika čerpání dotačních peněz
v programovém období 2007–2013
Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007–2013.
Konkrétně se jednalo o 24,8 miliard EUR z přidělených 25,8 miliard EUR. Česká republika odeslala závěrečné dokumenty za všechny programy do Bruselu. Přínosy podpořených projektů se úspěšně promítají do každodenního života naprosté většiny obyvatel ČR.
Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007–2013
v České republice 34 % všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého
HDP ve výši 2 %. Díky investicím v oblasti životního prostředí se vybudovalo 4 526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod. Nově je více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci, což přispívá ke kvalitnějšímu životnímu
prostředí. Jen v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent,
a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny. Podporu z evropských fondů získalo 90 % základních a 75 % středních škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení
podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích
jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.
Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům překonat období ekonomické krize v letech 2008 a 2009. Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů pomohly udržet více

pracovních míst (např. formou zkrácených úvazků), než srovnatelné nepodpořené firmy. Díky politice soudržnosti a desítkám tisíc podpořených projektů se podařilo vytvořit více než 94 tisíc nových pracovních míst, z toho více než 6 tisíc v oblasti výzkumu.
Evropské fondy v ČR výrazně přispěly k modernizaci dopravy. Díky investici do vozového parku se
stala železnice atraktivnější pro cestující. Např. v regionu Střední Čechy došlo ke zvýšení počtu cestujících přepravených veřejnou hromadnou dopravou o 10 %, v regionu Moravskoslezska došlo k významnému nárůstu podílu bezbariérových vozidel u některých typů až na dvojnásobek a celková produkce emisí klesla průměrně přibližně o polovinu. 
MMR

Dotace na vysokorychlostní internet vyhlášena
Příjem žádostí je od 26. 4. 2017 do 26. 9. 2017, sběr žádostí je kolový, alokace výzvy je 11,55 mld. Kč. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu
rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.
Žádat mohou podnikatelské subjekty, provozovatelé veřejné sítě elektronických komunikací,
držitelé všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; mající oprávnění k podnikání
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
Výše dotace je max. 75 % způsobilých výdajů, dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši
1 milionu a maximálně do výše 200 milionů korun.
Podporovanou aktivitou je zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min.
100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě. 
www.mpo.cz

IROP hlásí velký zájem o dotace
na revitalizace vybraných památek
Příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu Revitalizace vybraných
památek II. byl ukončen. Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 miliardy korun,
zájem o podporu památek je tak ještě větší, než ve výzvě předchozí, kde bylo podáno 63 projektů za
3,7 miliardy korun. Ve dvou výzvách se tak na obnovu památek, jejich restaurování, nové expozice či
obnovu parků a zahrad u památek žádá o více než 9 miliard korun.
Mezi předložené projekty patří i jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice – Karlštejn. Celkem 80 milionů korun z evropských fondů by například mohlo putovat, v případě schválení projektu, na obnovu chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství hradu Karlštejn. Žádosti o podporu památek v 52. výzvě
předkládala města (Třeboň, Slavonice, Žatec, Kutná Hora, Tábor aj.), Národní památkový ústav (zámek
Litomyšl, hrad Karlštejn, cisterciácký klášter Plasy, státní zámek Zákupy aj.), farnosti, řády, biskupství
(kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, klášter Porta Coeli v Předklášteří aj.)
nebo jiní žadatelé (Kolonáda v Luhačovicích, Slovenská strela aj.).
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Výzvě č. 52 Revitalizace vybraných památek II. předcházela obdobná výzva zaměřená také na národní kulturní památky a památky UNESCO, výzva IROP č. 13 Revitalizace vybraných památek. Všechny žádosti předložené do 13. výzvy jsou již vyhodnoceny – uspělo celkem 54 projektů a úspěšní žadatelé získali více než tři miliardy korun z evropských fondů. Průměrná velikost podpořených projektů je 55 milionů korun. S pěti projekty je nejúspěšnějším žadatelem Národní památkový ústav, který
připravil například projekt obnovy Slatiňan nebo projekt Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada.
Zdroj: www.mmr.cz

IROP schválil dalších 130 projektů v hodnotě
přes miliardu na bezpečnost dopravy
Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty. Na to vše se mohou těšit občané v našich regionech. V Integrovaném regionálním operačním systému (IROP) bylo vybráno 130 projektů za 1,05 miliardy korun.
Nejúspěšnější jsou žadatelé ze Středočeského a Moravskoslezského kraje. V oblastech s rozsáhlou silniční sítí a vysokým počtem obyvatel lze takový výsledek očekávat, zároveň v nich ještě více
dominují projekty zaměřené na nejpalčivější témata v České republice – chodníky a bezpečný pohyb chodců podél frekventovaných komunikací. Ve Středočeském kraji bylo schváleno 35 projektů
za 242 milionu Kč, v Moravskoslezském 25 projektů za 138 milionu Kč.
Jaké konkrétní projekty budou realizovány? Například u autobusového nádraží Hlučín se vybuduje světelné signalizační zařízení na neřízené průsečné křižovatce. V obci Byšice se zvýší bezpečnost při
docházce a dojíždění do škol a zaměstnání. Jedná se hlavně o děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Byšice.
V České Třebové pak dojde k modernizaci chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek
ve třech úsecích podél silnice I/14 i v úseku II/358.
www.mmr.cz

Ministerstvo zemědělcům přidalo půl miliardy.
Díky tomu na dotace dosáhne i Agrofert
Díky mimořádnému přídavku se dostalo na firmy Agrofertu i nového šéfa Agrární komory. Většina
peněz z evropského Programu rozvoje venkova jde v Česku velkým podnikům. Na menší projekty
v chovu skotu dotace nestačily, ministerstvo ale přidalo stamiliony na velkochovy.
Ke 2,5 miliardy korun, rozděleným loni na podporu zemědělských investic, nedávno ministr zemědělství
Marian Jurečka (KDU-ČSL) mimořádně přidal další více než půlmiliardu. Díky tomu se dostalo i na tři firmy
Agrofertu či podnik nového šéfa Agrární komory Zdeňka Jandejska, které by jinak na dotace nedosáhly.
Ministerstvo výjimečné navýšení vysvětluje tím, že se sešlo velké množství kvalitních projektů a peníze na ně nestačily. K podpoře zemědělských investic slouží Program rozvoje venkova, který financuje převážně Evropská unie a cílí na malé a střední podniky.
Tuzemským agrokombinátům a velkým podnikům, na které se v posledním kole venkovského
programu nedostalo, tak Jurečka neplánovaně přihrál další stamiliony. Dotace na velkochovy pra-

sat a drůbeže díky tomu dostanou i společnosti Lipra Pork a SPV Pelhřimov, patřící do holdingu
Agrofert. S jejich pomocí zmodernizují chlévy pro prasata. Původně ovšem zůstaly pod čarou. Z Agrofertu, který letos Andrej Babiš převedl do dvou svěřenských fondů, uspělo napoprvé u dotací
na velkovýkrmny prasat pouze žatecké Animo. Podobně u drůbeže. Ze skupiny Agrofert získal podporu podnik Výkrm Třebíč, další uchazeč Schrom Farms nebodoval. Pomohl mu až mimořádný Jurečkův přídavek.
Mezi vybrané projekty nepostoupil původně ani záměr na stavbu hal pro výkrm kuřat v Rabbitu Trhový Štěpánov, kterému šéfuje Zdeněk Jandejsek. Nedávno se stal prezidentem Agrární komory, stojí
také v čele Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, která úspěšně lobbuje za dotace pro
agrokolosy. „Máme povinnost včas vyčerpat významnou část peněz z Programu rozvoje venkova, aby
o ně Česká republika nepřišla,“ obhajuje půlmiliardové navýšení mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Velké velkým, malé malým
Zemědělství na rozdíl od jiných resortů problémy s utrácením evropských fondů tradičně nemá.
Z bezmála 12miliardového balíku na podporu zemědělských investic, který je k dispozici na současné programové období, již přidělilo téměř 60 procent peněz. Dotace zemědělcům pokryjí obvykle 40
až 50 procent nákladů při výstavbě a rekonstrukci chlévů, skladů, nákupu strojů a technologií. V prvním kole programu dostaly tři ze čtyř miliard korun agrární kolosy. Přesto ministr Jurečka tvrdí, že chce
podporovat malé zemědělce, kteří žádají o příspěvek na menší projekty.
„Ministerstvo prohlašuje, jak posílilo podporu malým. Většina peněz jde ale na velké projekty,“ oponuje předseda Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík.
V těchto dotacích existuje řada kategorií podle velikosti a zaměření projektu. Ze skupiny nejmenších, kteří se ucházeli o podporu do jednoho milionu korun na modernizaci živočišné výroby, všichni
uspěli. Celkem jde na tyto drobné projekty 595 milionů korun. Například na projekty do pěti milionů
korun, kde se nedostalo peněz pro více než třetinu chovatelů skotu, ministerstvo dodatečně přidalo
pouze 26 milionů korun. Na velké projekty v chovu skotu poslalo navíc 210 milionů.
„Současné podpory by měly nahradit zvýhodněné úvěry,“ říká ekonom Tomáš Doucha s tím, že Brusel
v příštím rozpočtovém období po roce 2020 nebude chtít takto mohutně dotovat agrární investice.
Zdroj: http://m.ihned.cz/c1-65699700-dotace-malym-podnikum-jdou-i-agrarnim-obrum

Rolnický fond plánuje letos zemědělcům
zase půjčit 480 milionů korun
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos plánuje spustit nová kola žádostí o investiční a provozní úvěry. Plánuje zemědělcům půjčit, stejně jako v loňském roce, kdy nové podpory spustil, až 480 milionů
korun. Průměrná výše půjčky, která se může u investičních úvěrů vyšplhat až na 10 milionů korun, je podle
údajů z roku 2016 kolem jednoho milionu korun. Nejčastěji o peníze
žádají malé a střední podniky. Provozní úvěry mají dvouletou splatnost, investiční až patnáctiletou. Fond v předloňském a loňském roce spustil dvanáct nových programů, celkem jich tak nabízí šestnáct.
Letos nové programy spouštět nehodlá.
ZS
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Seznamte se s projekty přeshraniční spolupráce v česko-německém pohraničí
Obnova historické rozhledny na Klínovci, vybudování zázemí pro cestovní ruch u Tachova a mnoObce a města mikroregionu Centrálního Krušnohoří společnými silami usilují o překonání nevýhod
hé další projekty se nacházejí v závěrečné zprávě o realizaci česko-německých operačních programů plynoucích z periferního postavení obcí v rámci administrativního členění svých států zaměřením na
přeshraniční spolupráce v období 2007–2013, které byly zaslány Evropské komisi jako jedny z prvních. společné využití celoročního turistického potenciálu Krušných hor
MMR
Česko-bavorský a česko-saský program tuto povinnost splnily v dostatečném časovém předstihu.
V obou programech bylo realizováno
celkem 551 společných projektů. „Evropská
komise proplatila v obou případech 95 %
z původní alokované částky, což u programů zaměřených na přeshraniční spolupráci
značí vynikající čerpání,“ říká ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo
společnou mapu vzorových česko-německých projektů. Díky česko-bavorskému programu tak byla například na okraji Tachova
odstraněna zdevastovaná budova a na jejím místě byl vybudován servisní objekt pro
doplňující aktivity cestovního ruchu – převlékárny, stavy pro lukostřelbu a pro střelbu
z pistole, sociální zařízení, servis, společenská místnost. Zřízena byla také naučná stezka o chráněných územích na obou stranách
hranice. Na zmíněný projekt navázala ještě
například rekonstrukce památníku Bitvy na
Vysoké či vybudování Vesnického muzea
Antonína Vaňka v Halži.
V česko-saském programu si zvýšenou
pozornost zaslouží projekt měst Boží Dar,
Loučná pod Klínovcem, Jáchymov a Gemeindeverwaltung Breitenbrunn. Zásadní proměnou si prošel vrchol Klínovce. Na něm
proběhlo především unikátní obnovení památkově chráněné kamenné rozhledny
z 19. století, jež se tak opět stala důstojnou
dominantou Krušných hor. Vedle stavebních prací byly na rozhledně nově instalovány webové kamery, které zprostředkují
v přízemních přístavcích věže autentický výhled z rozhledny též tělesně hendikepovaným občanům.
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