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Za zájmy samospráv se pereme i na půdě
Poslanecké sněmovny

Vážené starostky, vážení starostové.

Prvním únorovým dnem nabylo účinnosti snížení DPH na jízdné ve veřejné hromadné dopravě. Cílem novely je přeřazení DPH na jízdné
do druhé snížené sazby. Ač se na první pohled
může zdát, že tento krok pomůže pouze dopravcům a nikomu jinému (a tak také vypadala kritika, se kterou jsem se setkávala), není tomu tak. V době růstu nákladů a mezd řidičů,
kterých se nám bohužel zoufale nedostává, se
změna sazby DPH projeví ve snížení tzv. prokazatelné ztráty, jíž hradí objednavatel dopravy. Zabrání se rovněž růstu cen jízdenek. Očekáváme, že tento krok umožní zvýšení mezd řidičů či zkvalitnění dopravní obslužnosti, což se
příznivě projeví i na venkově, pro nějž je zachování dopravní obslužnosti klíčové.

Konec strašáka jménem GDPR
Na konci loňského roku Poslanecká sněmovna
schválila adaptační zákon k evropské legislativě upravující zpracování osobních údajů. Uspěla jsem s pozměňovacím návrhem, který snížil
drakonické sankce pro obce I. a II. typu na maximálně několik tisícikorun. Kolegové v Senátu
byli ještě úspěšnější. Michael Canov prosadil
dokonce nulové pokuty pro samosprávy, což
posléze podpořili i poslanci. Chybí už jen podpis prezidenta republiky.

Kontroluji, kontroluješ, kontroluje…
Analytik Dominik Hrubý představil v minulém
čísle SMSKY v kostce předložené návrhy novel
zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, jež mohou mít dopad na obce, jejich právnické osoby
či dobrovolné svazky obcí. Samozřejmě chápeme potřebu kontroly veřejných financí a veřejné správy, ale čeho je moc, toho je příliš… Duplicity a triplicity kontrol, kterými jsou obce zahl-

ceny a jež starostům ubírají drahocenný čas
tolik potřebný pro zabezpečení samotného
chodu obce, jsou prostě špatně.
Kromě toho si myslím, že předkladatelé zcela
opomíjejí poslání Nevyššího kontrolního úřadu.
Již z názvu vyplývá, že se jedná o „nejvyšší“ kontrolní orgán, jenž by se měl zabývat institucemi,
které hospodaří se stomilionovými a miliardovými rozpočty. A těmi naprostá většina samospráv
rozhodně není. Jak z toho ven? Prvním krokem
je určitě odstranění duplicitních kontrol. V tomto směru toho vláda zatím příliš nepředvedla.
Tak snad se polepší. Do té doby považuji debaty
o rozšiřování pravomocí NKÚ za bezpředmětné.

Demolice stavebního řízení?
Ministerstvo pro místní rozvoj na konci února
vložilo do připomínkového řízení věcný záměr
stavebního práva a jeho znění předalo poslancům. Za náš poslanecký klub jsem ho dostala
„na stůl“ já. Co záměr obsahuje? Na to vám
v tomto čísle odpovídá analytik Otakar Bursa
a starosta Litultovic Jan Birgus. Za sebe chci říct,
že navrženou koncepci jsem na jednání Rady
vlády pro veřejnou správu musela odmítnout.
A není to mnoho povyku pro nic. Od věcného
záměru je k legislativní změně již jen krůček...

Iniciátorem změn můžete být i vy
Začátkem března se kolegyni Janě Krutákové
podařilo prosadit pozměňovací návrh k zákonu
o vnitrozemské plavbě, který vyjímá některé
části Berounky ze splavných úseků, a tím ochrání unikátní a nedotčené části řeky. Víte, že tento
podnět vzešel přímo od vás, starostek a starostů? Neváhejte se ani v budoucnu obracet se
svými náměty na krajské manažery nebo analytiky SMS ČR, kteří nám je postoupí. Na tomto
příkladu vidíte, že spolupráce funguje.

Něco málo z pod pokličky
A co chystám v nejbližší době? Vedle novely zákoníku práce obsahující sjednocení právní
úpravy odškodňování úrazů v mateřských a základních školách, která se řídí rozdílnou právní
úpravou, připravuji pozměňovací návrh k novele zákona o místních poplatcích, jenž by zachovával možnost obce stanovit paušální výši
poplatku z pobytu za měsíc nebo kalendářní
rok. Tato možnost je i v současné účinné úpravě a v mnoha případech přináší obcím ulehčení administrativy a efektivnější výběr poplatku. Vládní novela s ním nepočítá – a podle mě
je to chyba.
Na odbourávání zmíněných nedostatků v legislativě se chci soustředit i nadále. Se zaujetím
a urputností, které jsou mi vlastní. Budu moc
ráda, pokud se tak bude dít v ještě intenzivnější spolupráci se SMS ČR a skvělými starostkami
a starosty, jež sdružujeme.
Užijte si krásné jaro, přátelé!
Věra Kovářová
členka předsednictva SMS ČR
a poslankyně PČR

NKÚ: S rozšířením jeho pravomocí na
samosprávy zásadně nesouhlasíme!
Poslanecká sněmovna obdržela dva návrhy, které rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vůči obcím a městům. První z nich připravili pirátští poslanci, pod druhým je podepsaná vláda. Jak poslanecká, tak vládní novela vycházejí z představy, že je třeba pravomoci NKÚ nově podrobit jak kraje, tak obce a města – a tuto představu
SMS ČR hlasitě odmítá.
Dlouhodobě zastáváme názor, že takový krok
je z mnoha důvodů nepřijatelný. Jaké důvody
to jsou? Ve vztahu k samosprávám znovu rozšiřuje okruh možných kontrolních institucí. Je
jich teď málo? SMS ČR dlouhá léta kritizuje duplicitní a triplicitní kontroly a po státu chce, aby
je pomáhal odbourat. Předložené novely jdou
ale naprosto opačným směrem. Špatné jsou také proto, že NKÚ nemá bez dramatického navýšení rozpočtu v současnosti dostatečnou kapacitu, aby kontroly zajišťoval. A právě v této
souvislosti vyvstává otázka, zda má smysl přijímat zákon jen kvůli tomu, aby si někdo mohl
udělat čárku za splněný úkol a získal snadné
mediální body. Na takové komedii se SMS ČR
nechce podílet a k tomu, aby stát získal do
svých rukou nad obcemi další pomyslný bič, nepřispěje.
A to ani z dalších, například ústavních důvodů. NKÚ má v souladu s ústavním pořádkem kontrolovat hospodaření státu. To je smysl jeho existence i zakotvení do Ústavy. Ano, ta
se dá předepsaným způsobem změnit. Co to
ale bude znamenat pro NKÚ? Naprostou
destrukci? Skutečně mají předkladatelé pocit,
že by NKÚ svůj úkol v současnosti naplňoval
tak dokonale, že je žádoucí rozšířit jeho pravomoci i na samosprávy? Není spíš na místě řešit
nedostatky v hospodaření státu? Když ne z jiného důvodu, tak proto, že samosprávy – a to
je notoricky známé a podložené čísly – jsou daleko lepšími hospodáři než stát.

V případě samospráv ostatně už nyní právní řád upravuje celou řadu kontrolních mechanismů. Kromě těch často zmiňovaných je to
i činnost kontrolních výborů obecních zastupitelstev nebo třeba každoroční přezkoumání
hospodaření, ale také registr smluv nebo zákon
o svobodném přístupu k informacím. Opravdu
se ještě někdo domnívá, že je obce a města zapotřebí podřizovat dalším formám kontroly?
SMS ČR tento názor rozhodně nezastává.
Naším cílem je, aby žádná taková změna ústa-

vy ani na ni navazujících zákonů nebyla přijata, a tímto směrem napřímíme síly v nejbližších týdnech a měsících. Spoléháme na Senát,
který před třemi lety při projednávání podobné novely Ústavy zcela jasně deklaroval, že stát
by měl nejprve odstranit duplicity v kontrolách. To se dosud nestalo. Bez Senátu je přijetí
ústavní změny nemožné. Věříme, že senátoři
budou za svým slovem stát a v této bitvě nakonec zdravý rozum zvítězí.
Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

Nové programovací období EU 2021–2027?
Evoluce, nikoliv revoluce!
Letošní rok je ve znamení intenzivního vyjednávání budoucího dotačního období 2021–2027. Od počátku se zdůrazňuje, že by se tentokrát nemělo jednat o žádnou revoluci, nýbrž o evoluci. To, co fungovalo, by mělo být zachováno,
a z problémů stávajícího období bychom se pro to příští měli poučit.

Požadavek na zjednodušení
je evergreenem
Architektura operačních programů by měla
zůstat prakticky stejná, jak ji známe v současnosti, ač SMS ČR podporovalo variantu snížení
počtu operačních programů, které by přineslo
zjednodušení celého dotačního systému. V každém případě požadavek na zjednodušení je
již evergreenem v rámci jednání na evropské
i národní úrovni. Je to bohužel prozatím jak
s Yettim, o kterém všichni mluví, ale nikdo ho

neviděl. Snad se tedy konečně promění slova
ve skutky a my všichni budeme moci daleko
snáze čerpat prostředky EU. Velmi pozitivním
posunem v této souvislosti je snaha do budoucna eliminovat neustálé (a velmi nákladné) soutěže projektů, kdy starosta podá pět žádostí v různých výzvách, tři pro obec nejdůležitější nevyjdou a podporu nakonec získá pro ty
méně potřebné. Napříště bychom měli opravdu klíčové a prioritní projekty uvést v rámci Regionálního akčního plánu či strategie MASky
a měly by být podpořeny automaticky.

Až na prvním místě
jsou vždy peníze…
V budoucím období bude mít Česká republika
asi o 20 procent prostředků méně, než v tom
stávajícím. Důvodem je zvýšení ekonomické
výkonnosti a životní úrovně v mnohých regionech. Do skupiny těch vyspělejších, krom Prahy
a Středočeského kraje, nově patří také Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a vzhledem
ke spojení s posledně jmenovaným krajem
v rámci tzv. regionu „NUTS II“ vcelku nespra-
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vedlivě i Vysočina. V důsledku vyšší vyspělosti
tak v těchto krajích budou projekty podporovány o 15 procent nižší částkou, než v méně vyspělých. Obecně je třeba počítat, že procento
spolufinancování evropských projektů ze strany žadatele se v budoucnu oproti současnosti
zvýší. V méně vyspělých regionech lze v případě obcí počítat s cca 70 procenty dotací, ve vyspělejších se zhruba 55 procenty, v Praze se
40 procenty.

Za Vysočinu!
SMS ČR se snaží bojovat za to, aby Vysočině bylo v budoucnu nižší procento financování z evropských zdrojů kompenzováno spolufinancováním ze strany státu.

venkova, tj. vysokorychlostní internet, pomyslná dálnice 21. století, byla co nejdříve v provozu
a náš venkov nebyl evropským muzeem.

Evropská strategická zpráva mluví
SMS ČR z duše
V minulých týdnech byla zveřejněna strategická
zpráva Evropské komise, tzv. „Country report“,
jež hodnotí rozvoj každé ze zemí EU a stanovuje
priority pro budoucí programovací období. Tato
zpráva jako by mluvila SMS ČR z duše. Vcelku
přesně odráží naše požadavky a priority projednané a formulované již před rokem v tzv. „Vepříkovské deklaraci“. Evropská komise upozorňuje
na rozevírající se nůžky mezi vyspělejšími a méně vyspělými – zejména venkovskými – regiony

Kam ty peníze půjdou?
Samostatnou kapitolou jsou potom prioritní
oblasti, na které budeme moci prostředky EU
čerpat. 40 procent má směřovat na inovace, digitalizaci a konkurenceschopnost, 30 na životní
prostředí a na prioritní opatření „Evropa blíže
občanům“ je vyhrazeno jen 15 procent, přičemž
se pro obce a města jeví jako nejzajímavější.
V této souvislosti je velkou příležitostí realizace
nové politiky tzv. „chytrého venkova“, kterou se
SMS ČR snaží coby jednu ze svých současných
priorit u nás i na evropské půdě aktivně spoluvytvářet. Zároveň se usilovně snažíme, aby základní infrastruktura pro realizaci chytrého

a požaduje účinnější kohezní politiku, tj. zacílení prostředků do potřebných regionů na potřebné projekty, jejichž realizací by se trend
otočil. Zároveň požaduje výrazněji podporovat
malé a střední podnikatele namísto velkých
podniků, malé farmy místo agrárních kolosů,
a maximálně využít místní potenciál a specifika
k rozvoji daného území. SMS ČR v této souvislosti od začátku své existence výrazně podporuje tzv. integrované nástroje, tj. LEADER/CLLD
a ITI, a jsem moc rád, že Česká republika je
a snad i nadále bude z hlediska fungování místních akčních skupin velmocí a vlajkovou lodí EU.

Štěstí přeje připraveným!
Za SMS ČR můžu slíbit, že se budeme usilovně
snažit, aby se do celého systému čerpání dotací
vrátil selský rozum, který ten současný, vytvořený
a řízený úředníky ve slonových věžích bruselských i pražských, bohužel znatelně postrádá.
Snad to nebude donquichotský boj s větrnými
mlýny a vy budete moci i díky informacím SMS
ČR přímo „z kuchyně“ již brzy začít připravovat
projekty pro budoucí období, které by díky slibované evoluci mohlo být tentokrát spuštěno včas.
Štěstí totiž přeje připraveným! Kéž by co nejvíce
eur z pomyslného bruselského oslíka skončilo
v našich obcích a městech.
Radim Sršeň
místopředseda SMS ČR,
starosta obce Dolní Studénky a zástupce ČR
v Evropském výboru regionů

Kde evropské peníze pomáhají?
Bez Evropské unie by nám bylo lépe, míní řada euroskeptiků. Argumenty pro a proti EU ožívají zejména v době před konáním voleb do Evropského parlamentu. Ty proevropské vnímá silně i SMS ČR. Proč? Kromě toho, že žijeme bezpečněji a pohodlněji si nemůžeme nevšimnout, jak se zkvalitnil život lidí nejen ve městech, ale i v malých vesnicích, kde stačí mít ve vedení schopné lidi. Při průjezdu takovou obcí míjíme opravená či zcela nová sportoviště, kulturní střediska, školy a školky,
upravené návsi, zastávky, cyklostezky, chodníky, zeleň. To všechno jsou přitom jen viditelné znaky rozvoje, na kterém se
podpora z EU nemalou mírou podepsala. Podívejme se namátkou do tří malých vesnic na Havlíčkobrodsku...

Vepříkov: Pro obec naší velikosti se jedná o obrovské peníze, díky kterým se neustále rozvíjíme
Zhruba 350 obyvatel Vepříkova žije bohatým kulturním a spolkovým životem. Každých 14 dní se tu koná nějaká akce a zdejší
lidé prý umějí táhnout za jeden provaz.
Víska na Havlíčkobrodsku se ale neprezentuje jen společenským životem. Minulý rok jí v soutěži Vesnice roku udělila hodnotitelská komise první místo v kraji. Obec
zabodovala také se svou jasnou koncepcí
rozvoje, příkladnou péčí o zeleň a životní
prostředí nebo prokázala, že to umí s mládeží. Na to, jak obci
pomáhají evropské peníze, se ptáme starosty Vepříkova Petra Bárty.
Pane starosto, jaké projekty se ve vaší obci z evropských peněz povedlo uskutečnit?
Díky evropským dotacím jsme ve Vepříkově zrealizovali sedm projektů.
Z těch větších bych jmenoval výměnu spalovacího zdroje tepla a zateplení budovy obecního úřadu, což se nám podařilo v roce 2014. Jednalo se
o investici za 2 miliony 885 tisíc korun, přičemž obec zaplatila jen 288 tiSMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 3/2019

síc, zbytek pokryly dotace. Pro Vepříkov byl významný také nový podzemní vrt, který nám zajistil další zdroj vody pro obecní vodovod. V tomto případě obec na celkové náklady 732 tisíc korun doplatila necelých
70 tisíc. Dalších pět projektů se uskutečnilo přes MAS Královská stezka.
Jednalo se o rekonstrukce sálu kulturního domu, interiéru hasičské
zbrojnice i střech zbrojnic, které máme dvě. V rámci volnočasových aktivit vzniklo dětské hřiště ve Vepříkově a v místní části Miřátky naučná
stezka Poznej naše stromy. Pátý projekt byl investicí do mikrobusu na
podporu komunit, který využívají všechny spolky v obci. Jednou týdně
navíc vozíme občany a hlavně důchodce z místní části na nákup, protože nám ukončila činnost pojízdná prodejna. Náklady na všech pět projektů realizovaných přes MAS vyšplhaly na 2 miliony 797 tisíc korun, evropská dotace činila 1 milion 760 tisíc korun. Na všechny jmenované akce činil příspěvek z EU něco přes 4 miliony 800 tisíc korun, což je více než
roční rozpočet obce. Pro obec naší velikosti se jedná o obrovské peníze,
díky kterým se neustále rozvíjíme.
Největší investicí z posledních let za takřka 20 milionů korun byla
kanalizace a čistírna odpadních vod pro Vepříkov i Miřátky. Dotace z ministerstva zemědělství pokryla 65 procent nákladů, 10 procent přispěl
kraj a 25 procent obec.
Pokračování na další straně
3

Už víte, co uděláte s odměnou, kterou jste získali za vítězství v soutěži
Vesnice roku?
Ano. Chceme ji ještě letos investovat do instalace tepelného čerpadla
vzduch – voda u budovy kulturního domu. Čerpadlo bude vytápět kulturní dům i sousední hasičskou zbrojnici.
Co ještě ve Vepříkově chystáte?
V budově obecního úřadu stavíme komunitní centrum s kapacitou pro
28 osob. Bude sloužit místním spolkům, jednou týdně by sem měl dojíždět sociální pracovník. V rámci projektu vznikne bezbariérový přístup

i výtah. Celkové náklady vyšplhají na bezmála dva miliony korun. Dotace, kterou jsme získali přes MAS z IROPu, pokryje 80 procent částky. Po
stavbě kanalizace nás nyní trápí rozbité místní komunikace. Ale protože
nás letos čeká položení elektrického vedení do země na území celé obce, zaměřujeme se zatím jen na nejnutnější opravy a na finální rekonstrukci se vrhneme v příštích letech. Aktuálně jednáme s firmou, která
přeložení elektrického vedení provede a do jednoho výkopu uloží také
chráničku na optický kabel. Ten by nám měl zaručit kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu v celé obci.
http://www.veprikov.cz/

Radostín: Vesnice má dostatek pitné vody i opravenou sochu
Sochu sv. Jana Nepomuckého v kamenné
nice, která je podle památkářů možná celorepublikový unikát, mají v Radostíně na
Havlíčkobrodsku. O to víc potěšilo starostu
Petra Zadinu, že jsou se zastupiteli zajedno a na obnovu památky vyčlenili z rozpočtu polovinu nákladů na její opravu. Tu druhou polovinu zaplatili díky evropské dotaci. V malé a malebné vesnici na Českomoravské vysočině žije
kolem 160 obyvatel. A tak není divu, že jinde „malé“ problémy
jsou pro tuto vísku poměrně velké. Tak třeba sehnat dotace na
cesty nebo studnu, která by umožnila zásobovat obyvatelstvo
pitnou vodou v dobách sucha, je v Radostíně zásadní.
Pane starosto, jak se vaše vesnice díky dotacím proměnila?
Evropské dotace se k nám dostaly po vzniku MAS Královská stezka. A dařilo se nám je od počátku využívat. Opravili jsme a rozšířili úsporné veřejné osvětlení, které nahradilo šest druhů energeticky náročných lamp
na vysokých výložnících. Investice se projevila na spotřebě elektrické
energie okamžitě i při prodloužené době osvětlení. Za další povedený
projekt považuji například přestavbu budovy bývalé školy na moderní
společenské zázemí, které je dnes dominantou celé obce. Místní dům
rádi využívají při rodinných oslavách, obec jako volební místnost či místo pro školení či setkávání spolků a organizací z blízkého okolí. Podařilo
se nám také zrekonstruovat bývalý učitelský byt, který poté sloužil jako
startovací po dobu dvou až tří let tomu, kdo si u nás koupil stavební parcelu a postavil domek. Samozřejmostí byla podmínka trvalého pobytu
ve vesnici. Zejména maminky s dětmi pak přivítaly oplocené dětské hřiště i s fitness prvky pro dospělé.
Zmínili jsme v úvodu restauraci sochy sv. Jana Nepomuckého. Co obnášela a jak byla nákladná?
Socha byla v dezolátním stavu. Měla uraženou hlavu, kříž byl nekompletní, celkově hodně zanedbaná. První pokus o opravu nedopadl moc
dobře. V roce 2015 ji památkáři prohlásili za národní kulturní památku
a bylo třeba ji uvést do původního stavu. Využili jsme proto možnost požádat o dotaci na obnovu kulturních památek, díky které jsme získali
polovinu peněz na restauraci. Ta přišla celkem na 167 tisíc korun. Letos
sochu u příležitosti srazu rodáků slavnostně vysvětíme.

Obec trápí sucho a v časech parného léta už musela obyvatele omezit
v dodávkách pitné vody. Podařilo se problém nějak řešit?
Ano, i na Vysočině se potýkáme se suchem a nedostatkem pitné vody.
Obec měla jednu studnu hlubokou zhruba čtyři metry, což postupem
času přestalo stačit. Požádali jsme proto o dotaci na průzkumný vrt, kterou jsme ve výši 90 procent i obdrželi. Došlo na hydrogeologický průzkum, na jehož základě byl proveden 80 metrů hluboký vrt. V něm se
nacházelo 65 metrů kvalitní vody. Požádali jsme o dotaci na připojení
vrtu k obecnímu vodovodu a ta nám byla přidělena ve výši 85 procent
uznatelných nákladů. Nyní má obec dostatek pitné vody.
Co je pro vaši obec nyní zásadní?
Snad jen namátkou zmíním, že necháme opravit požární nádrže, kde počítáme s investicí 370 tisíc korun. I letos požádáme o dotaci na rekonstrukci
místních komunikací v celkové hodnotě přes 800 tisíc korun. Na jaře začne
zdravotní prořez lip na návsi, máme zpracovaný projekt na obnovu rybníka,
který se nachází na okraji obce, zadáváme zpracování projektu na obecní
archiv a sklad pro SDH, jednáme o podání žádosti na spravení obecní studny, případně náhradního vrtu v místě studny. A co je pro obec nyní zásadní?
Máme obrovský problém získat pozemky pro stavební parcely. Obec je ze
čtyř stran obklíčena plynovým potrubím a jejich ochranná pásma zasahují
na samý okraj vesnice. Není kam se rozvíjet. Zájem o stavební parcely je
u nás přitom vysoký, ale už jsme vyčerpali veškeré možnosti obecních pozemků a nakoupit pozemky od soukromníků je prakticky nemožné.

http://www.obecradostin.cz/
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Hořiněves: Venkovu prospívají neinvestiční projekty
Rodiny s dětmi v Hořiněvsi si rozhodně
nemohou stěžovat na nedostatek zábavy
a volnočasového vyžití. V přírodní lokalitě
listnatého lesa obec vybudovala dvoukilometrovou naučnou stezku, v níž je umístěno více jak 10 naučných interaktivních stanovišť, které návštěvníky, děti i dospělé,
seznámí se životem okolní přírody. A naučná stezka Hořiněvským lesem není zdaleka to jediné, co se
ve vesnici nachází – jak říká starostka Jana Kuthanová.
Paní starostko, jak pomáhají evropské dotace při rozvoji Hořiněvsi?
Je toho opravdu mnoho, co změnilo k lepšímu vzhled i život obyvatel v naší vesnici. Před osmi lety jsme postavili tenisové hřiště a víceúčelové sportoviště a zrekonstruovali školku, tři roky na to přišla na řadu úprava zahrady mateřinky. Bohatý byl na investice rok 2013. V rodném domě V. Hanky
jsme vybudovali expozici o životě a díle tohoto významného rodáka, stavebními úpravami prošla hasičská zbrojnice, vznikla dětská hřiště v mateřské škole a na návsích. Další rok jsme vybavili keramickou dílnu ve školce. Došlo rovněž na restaurování památek. V roce 2017 jsme díky dotacím
pořídili hasičům cisternovou automobilovou stříkačku. Vloni prošla staveními úpravami základní škola a vznikla přírodní učebna, revitalizovali
jsme zeleň.
Zmínila jste celou řadu investic, které souvisejí se životem rodin s dětmi. Proč se na ně tolik zaměřujete?
Rodiny s dětmi jsou základ pro budoucnost vesnice, je třeba jim umožnit kvalitní život. Bez infrastruktury a investičních projektů by to nešlo.

K rozvoji a funkční komunitě však přispívají také neinvestiční projekty.
Ty prospívají dobré pohodě venkovanů, jejich sounáležitosti k obci, ve
které žijí.
Co nyní ještě připravujete?
Aktuálně chystáme projekt, díky němuž vznikne autobusová zastávka,
chodníky a přechod pro chodce, včetně osvětlení a zeleně v nejfrekventovanější části obce, kde chodí školáci k autobusu. Peníze jsme získali
z IROPu prostřednictvím MAS Hradecký venkov. Máme radost, že jsme
rovněž uspěli s žádostí na MPSV na projekt Mikrojesle Hořiněves, díky němuž umožníme našim mladým rodinám lepší životní podmínky a jejich
stálé uplatnění na trhu práce.
http://www.horineves.cz/

Sbírka právních předpisů samospráv už se
chystá. SMS ČR má zásadní výhrady!

Návrh zákona, který zřizuje oficiální platformu pro publikaci právních předpisů vydávaných územními samosprávnými celky a některými správními úřady předložilo v únoru Ministerstvo vnitra (MV) do vnějšího připomínkového řízení.
Samotná myšlenka vzniku takové myšlenky je dobrá, předložený návrh je však v několika dílčích ohledech nepřijatelný.
Ve Sbírce právních předpisů, kterou předmětný
návrh zavádí, by se měly publikovat podzákonné právní předpisy, jež v rámci své pravomoci
a působnosti vydávají obce, kraje a některé
správní úřady a rovněž některé další dokumenty, o nichž to zákon stanoví. Existence Sbírky
by podle MV výrazně přispěla k poznatelnosti
předmětných právních předpisů a tím zvýšila
právní jistotu.

Výraznou změnu návrh přináší
v oblasti vyhlašování předpisů
Zatímco například obec dnes vyhlašuje vydané právní předpisy vyvěšením na úřední desce,
podle návrhu by vyhlášení ve Sbírce provádělo
MV jako správce Sbírky. Vyhlášení by nadále
podmiňovalo platnost předpisu a tím také jeho účinnost, tj. schopnost zakládat, rušit či měnit právní povinnosti. Obec by však už neměla
vyhlašování předpisů plně ve svých rukou!

Obecně závazné vyhlášky
a nařízení územních samosprávných
celků jsou projevem normotvorné
dimenze práva na samosprávu
Správní teorie je označuje jako autonomní prameny práva. Vzhledem k ústavní garanci práva
na samosprávu (čl. 8 a čl. 99 a násl. Ústavy ČR)
není podle SMS ČR možné podmínit jejich
platnost jakoukoliv dodatečnou ingerencí
státní moci následující po jejich schválení.
Do práva na samosprávu může rovněž výrazně zasáhnout možnost správce změnit tzv. meSMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 3/2019

tadata právních předpisů v případě, že je bude
považovat za zjevně nesprávná. Navíc není jasné, jak bude vypadat elektronický formulář,
prostřednictvím nějž budou metadata právních předpisů vkládána a nakolik bude uživatelsky přívětivý i pro nepříliš pokročilé uživatele výpočetní techniky.

Dalším problematickým bodem
návrhu je dvouletá lhůta
Během ní by obce i další dotčené subjekty musely do Sbírky vložit všechny v současnosti platné
a účinné právní předpisy, které by jinak pozbyly
platnosti. Zvláště pro malé obce bez byrokratického aparátu je tato lhůta neúměrně krátká.
Návrh zákona má plánovanou účinnost
1. ledna 2021. Vzhledem k tomu, jak velkou
změnu zavádí, lze čekat, že se o jeho podobě povedou dlouhá odborná a posléze i politická jednání, a tím pádem se do uvedeného data neschválí. SMS ČR bude legislativní proces pečlivě
monitorovat a snažit se přispět k co nejlepšímu
finálnímu znění zákona, který nepřinese obcím
nadměrnou administrativní či jinou zátěž.
Dominik Hrubý
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Očerňování samospráv
dosahuje neúnosných rozměrů!

Téma: Stavební zákon

Stavební řízení si pohlídá stát, protože obce mohou být podjaté. Tvrdí to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Její resort připravil spolu s Hospodářskou komorou ČR věcný záměr zcela nového stavebního zákona, který má prý výrazně zrychlit povolování staveb. Největší bitva se teď povede o podobu chystaného Nejvyššího stavebního úřadu. „Obce se k tomu staví zhruba půl na půl,“ přiznala ministryně Klára Dostálová z hnutí ANO v rozhovoru pro deník.cz.
Podle SMS ČR dosahuje očerňování samospráv ve snaze získat podporu pro tento zákon neúnosných rozměrů. Hodlá proto zpracovat vlastní východisko úpravy stavebního zákona. Jak by mohlo vypadat, vysvětluje starosta Litultovic Jan Birgus, kterého chystané změny zajímají. S ministryní
Klárou Dostálovou se spolu s dalšími zástupci SMS ČR setkal ve čtvrtek 7. března u kulatého stolu. Seznámila je například s novinkou, že náhradou
za stavební úřady mají vzniknout v obcích 1. a 2. typu kontaktní místa.

Centralizace je v rozporu s tím, co SMS ČR dlouhodobě prosazuje
Česká republika má jedno z nejsložitějších stavebních řízení v EU. SMS ČR proto vítá záměr ministerstva pro místní rozvoj stavební řízení zjednodušit – například stanovením maximálně šedesátidenní lhůty, uzákoněním toho, že pokud se
úřad do této lhůty nevyjádří, znamená to, že nic nenamítá, či digitalizací a standardizací formátů příloh, které jsou po
stavebnících požadovány. Rozhodně však nelze souhlasit s tím, že by se měla stavební agenda odebrat obcím a měl ji vykonávat jakýsi nejvyšší stavební úřad. Centralizace je v rozporu s tím, co sdružení dlouhodobě prosazuje. Tedy s řešením
všech záležitostí co nejblíže občanovi. Problémů, které otevřela snaha o rekodifikaci stavebního práva je několik:

1.	Snaha obhájit vytvoření nové státní soustavy
stavebních úřadů pod zástěrkou systémové
podjatosti a korupce na úrovní samosprávy
Přestože navrhovatel ve svých materiálech nepředkládá žádná věrohodná data, neustále opakuje, že změna přinese omezení korupce. Představě, že co starosta to korupčník, neodpovídají ani počty pravomocně odsouzených představitelů samosprávy (jak potvrzuje i nejvyšší státní zástupce), tak důvěryhodnost představitelů samosprávy mezi občany ČR,
kdy se v průzkumech důvěry samospráva umisťuje vždy na prvním místě.
Nezávislé analýzy naopak naznačují, že obrovský korupční potenciál má
navrhovaný model, kdy bude nový stavební úřad vykonávat odvolání sám
sobě a drasticky tak omezí možnosti veřejnosti k čemukoliv se vyjádřit. Co
se týče systémové podjatosti, je třeba připomenout, že podle výkladu
předkladatelů je systémově podjatá každá agenda, kterou vykonává samospráva v přenesené působnosti. Potom tedy začala postupná demontáž stávajícího modelu výkonu státní správy. Navíc systémová podjatost se
týká především samosprávy, protože její stavby jsou ohroženy případnou
námitkou a pokud to samospráva necítí jako zásadní problém, nevím,
proč by to měl být jeden z hlavních důvodů pro vznik státního superúřadu.

2.	Redukce počtu obecných stavebních úřadů: Ze stávajících zhruba 500 má zůstat 205 poboček na ORP
Pokud se podíváme na velikost území jednotlivých ORP, například
Znojma, Šumperku či Tachova, lituji všechny stavebníky z okrajových
částí, protože na úřad to teď budou mít pěkně daleko. Důsledkem bude
další posílení sociální degradace periferních oblastí, protože zde zanikne služba a zároveň možnost zaměstnání pro vysokoškolsky či úplně
středoškolsky vzdělané. Občan venkova navíc potřebuje stavební úřad
daleko častěji než obyvatel velkého města, kde stavební úřad využívá
zejména velký investor. Jako určité zlepšení proti prvnímu návrhu se
v poslední verzi objevuje kontaktní místo, které by mělo být na stavebních úřadech v obcích I. a II. typu. Zde je však třeba zachovat určitou skepsi, protože vůbec není jasná jejich funkce a hlavně po převodu na stát může dojít kdykoliv ke zrušení, podobně jako v případě policejních stanic ve Zlínském kraji.

3.	Vysoká finanční náročnost vybudování
nové superinstituce
Předkladatel sice tvrdí, že nebude muset pořizovat nové budovy, protože samospráva je všude nechá v pronájmu. Při sloučení několika set sta-

vebních úřadů to ale nebude možné, protože stávající prostory prostě nejsou dostatečně velké. Navíc je nutné sestěhovat i jejich archivy atd. Takže
se mlží ohledně nutnosti vynaložení miliardových nákladů a to v situaci,
kdy se připravují rozsáhlé škrty v rozpočtech jednotlivých ministerstev
a dokonce se navrhuje odebrat obcím i část z daně z nemovitostí.
Z uvedeného je zřejmé, proč SMS ČR preferuje zachování současného modelu stavebních úřadů a zapracování pozitivních prvků do legislativy, které přinesou zrychlení a zkvalitnění stavebního řízení. Následující stručný výběr nejdůležitějších připomínek napsal autor s vědomím, že problematika je daleko obsáhlejší.
Mezi takové prvky patří zavedení fikce rozhodnutí pro dotčené orgány státní správy (DOSS) a revize jejich celkového počtu. Fikce rozhodnutí znamená, že pokud DOSS nerozhodne do určité doby, považuje se automaticky jeho stanovisko za kladné. Po zavedení fikce rozhodnutí a redukci potřebných vyjádření se nám jeví jako zcela zbytečné
a násilné integrovat specialisty DOSS do struktury stavebních úřadů.
Negativně se SMS ČR staví k fikci rozhodnutí pro samotné stavební řízení pro jeho snadnou zneužitelnost, například zavalením daného
stavebního úřadu fiktivními žádostmi, kdy pak nebude schopen včas
posoudit protiprávní stavební záměr, který pak dostane automatické
stavební povolení.
Dalším takovým prvkem je koncentrace námitek, aby v odvolacích
řízeních bylo možné uplatňovat jen ty námitky, které byly uplatněny
již během stavebního řízení a ne vznášet stále nové.
Za velmi vhodný návrh lze považovat nemožnost dodatečné legalizace černých staveb. Tento fenomén se skutečně velmi rozmohl. Trochu
ironie ovšem vyvolávají vzpomínky na předchozí novelizace stavebního
zákona, kdy odborná veřejnost tento institut požadovala, ale MMR požadavek zamítlo. Dnes stejné ministerstvo předkládá nemožnost legalizace černých staveb jako obrovský přínos nové právní úpravy.
SMS ČR souhlasí s elektronizací stavební agendy, ale i to je možné
zavést za stávajícího modelu, stejně jako kvalitní systém povinných
školení či pravidelných zkoušek organizovaných centrálním orgánem. Takto by šlo omezit současnou praxi, kdy pracovníci centrálních či
krajských úřadů školí za úplatu pod hlavičkou různých komerčních
agentur. Lze uvažovat i o zřízení metodického a kontrolního centrálního
stavebního úřadu, který by bylo vhodné umístit mimo Prahu.
Všechny analýzy důvodů nejdelších povolování staveb ukazují, že
nejvážnější zdržení vznikají při soudních přezkumech. Je třeba upravit legislativu, která zabrání neustálým novým napadáním již vydaných rozhodnutí. To je však možné i při fungování současného modelu stavebních úřadů.
Jan Birgus, starosta obce Litultovice
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Správná cesta k rekodifikaci stavebního zákona?
SMS ČR zásadně nesouhlasí s věcným rozborem stavebního zákona, neboť integrace stavebních úřadů na obce s rozšířenou působností by směřovala ke zhoršení jejich dostupnosti na většině území venkova a rostoucí centralizaci veřejné
správy. Podporuje snahu o vytvoření vhodných podmínek pro zjednodušení stavebního řízení za stávající právní úpravy.
Rozboru věcného záměru stavebního zákona se během února SMS ČR
ve spolupráci se starosty členských obcí intenzivně věnovalo. Na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo přes 20 připomínek.
Argumentem pro sloučení více než 300 stavebních úřadů na obce
s rozšířenou působností je především snaha o vyloučení systémové podjatosti ze stavebního řízení. Tento nepodložený předpoklad podle SMS
ČR atakuje zavedený sdílený model veřejné správy, který je třeba postupně vylepšovat a nikoli radikálně měnit. Rovněž je mylné se domnívat, že
by integrace stavebních úřadů vedla k jejich vyšší „profesionalizaci“. Stavební řízení naopak přijde o užitečné znalosti místního prostředí. Nepromyšlenou snahu o zrychlení stavebního řízení dále podtrhuje jeho
nesmyslné sloučení s procesem EIA či oslabení role dotčených orgánů.

V neposlední řadě dokument postrádá účelnou analýzu personálních či
finančních nákladů – zcela opomenuto je vyčíslení nákladů na pořízení
nových nemovitostí a jejich vybavení na obcích s rozšířenou působností.
Věcný záměr stavebního zákona přes všechny nedostatky obsahuje
i některé pozitivní (byť často nedotažené) nápady, které by v budoucnu
skutečně mohly vést k urychlení a zefektivnění stavebního řízení. Jedná
se o zjednodušení procesu odstranění nepovolené stavby, princip (před)
projednání žádostí nebo jejich elektronizace. Po náležité úpravě, která
by například reflektovala neadekvátní rychlost internetového připojení
na většině území, se SMS ČR hodlá zasadit o přijetí některých inovativních řešení, a to za stávající struktury stavebních úřadů.
Otakar Bursa

Seriál
Díl osmý: Stavební zákon
a vymezení nových zastavitelných ploch
Ve Zpravodaji SMS ČR vás postupně seznamujeme s třinácti tématy vzdělávacího kurzu „Škola člena zastupitelstva
obce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ a je spolufinancován z EU.
Územní plán obce řeší pro celé území koncepci
uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. Jeho cílem je vymezit zastavěné území, určit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajistit ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků. Navrhovaná řešení územního plánu musí vždy odpovídat současným potřebám obce. Ve skutečnosti však jde
o provedení volby mezi určitými typy funkčního využití území a vyvážení zájmů vlastníků
dotčených pozemků s ohledem na veřejný zájem, kterým je harmonické využití území.
K aktuálním otázkám patří potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. Zastavitelnou plochou rozumíme část území, do něhož
je soustředěna nebo má být soustředěna výstavba. Je to jeden z nejčastějších důvodů pořizování změn územních plánů, ale také jeden
nejzávažnějších zásahů v území. Tím spíše,
dochází-li ke kolizi se zájmem na ochraně životního prostředí. Typicky se jedná o vymezování zastavitelné plochy v dosud nezastavěném území na okraji obce na přechodu do volné krajiny. Zájem na rozvoji obce samozřejmě
může s ohledem na konkrétní okolnosti pří-

padu převážit nad zájmem na ochraně životního prostředí. Nezbytným předpokladem
ovšem je, že potřeba rozvoje bude prokázána
ucelenou analýzou stávajícího stavu a prognózy budoucího vývoje. Stavební zákon tak na
vymezování nových zastavitelných ploch klade požadavek dostatečného odůvodnění nově
přijatého řešení, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Další zastavitelné plochy lze tedy změnou
územního plánu vymezit pouze na základě
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch. Za nezastavitelnou plochu však nelze považovat plochu, kde se vlastník pozemků sám nemá k zastavění, nebo kde
to ani nechce umožnit třetím osobám. Otázku
zastavitelnosti je totiž třeba řešit jako otázku
faktickou. A ne s ohledem na soukromoprávní
poměry k pozemkům a k aktuálnímu stanovisku vlastníka. Stejně tak není dostatečným důvodem pro vymezení určité části území jako
zastavitelné plochy pouze to, že to vlastník pozemků požaduje.
Lenka Matějová
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Lektorka Lenka Matějová je krajská manažerka Jihomoravského kraje SMS ČR a pověřenec pro ochranu osobních údajů SMS ČR.
Titul Ph.D. získala v oboru Veřejná ekonomie – zaměření na municipální veřejnou
správu a jejich finance. Je rovněž školitelkou
pro oblast veřejných financí a GDPR pro obce a školství.
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Zákon o ochraně oznamovatelů
SMS ČR v současné podobě odmítá
Nadbytečnou míru byrokracie a vysoké náklady přinese podle SMS ČR
zákon o ochraně oznamovatelů, který se nyní nachází ve fázi ukončeného připomínkového řízení. Sdružení se zákonem zabývá již od loňského listopadu a v současné podobě jej odmítá. Vypořádání připomínek se zúčastnili zástupci SMS ČR.
Cílem zákona o ochraně oznamovatelů je dle jeho předkladatele
„zajistit zaměstnancům, státním zaměstnancům ve služebním poměru, vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů důvěryhodné kanály pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním či službou, a následnou ochranu v situacích, kdy jsou v souvislosti s tímto oznámením
v zaměstnání či ve službě postiženi či znevýhodněni. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávního jednání obecně.“
SMS ČR má ovšem za to, že tvorba takového zákona je zbytečná a spíše
než pozitiva, přinese nadbytečnou míru byrokracie a nákladů.
Zvýšené náklady by bylo nutné vynaložit na zaplacení speciálního
úředníka, který má v organizaci oznámení přijímat. Takový institut je
ovšem, vzhledem k již existující hierarchizaci veřejné správy, a možnosti podat oznámení příslušným orgánům, či nadřízenému, nepotřebný.
Argumentem pro nepřijetí je také to, že se v Evropském parlamentu připravuje obdobná legislativa, jejíž konečnou podobu zatím neznáme.
Vytvářet zákon v České republice v předstihu, i vzhledem k nutnosti implementace evropského práva do českého právního řádu, není podle
SMS ČR rozumné, jelikož se finální podoba zákonů může značně lišit.
Vůči zákonu byl ponechán rozpor a SMS ČR jej bude i nadále sledovat. Návrh se nesmí brát na lehkou váhu. V současné podobě jej sdružení odmítá.
Viktor Šmidt

Dávky na bydlení by už neměly nahrazovat
státní podporu
O revizi dávek na bydlení jednali začátkem března účastníci kulatého
stolu s ministryní Janou Maláčovou. Ministryně počítá s tím, že na dávky na bydlení bude mít nárok pouze ten, kdo bydlení skutečně využívá
a je nemajetný. Má to pomoci zastavit zneužívání dávek.
Dávky na bydlení by v budoucnu neměly nahrazovat státní podporu
v oblasti bydlení.
Prvním východiskem pro změnu je zjednodušení systému, kdy by měl
být příspěvek na bydlení poskytován pouze na zkolaudované byty a doplatek na bydlení pouze pro nebytové prostory. Druhé východisko spočívá
v zásadě aktivizace, podle níž budou dávky v určitých životních situacích
příjemců podmíněny jejich aktivizací prostřednictvím sociální práce. Dalším východiskem je stanovení určitých hygienických a technických standardů pro obyvatelné prostory. To znamená, že pokud prostor nebude
splňovat tyto standardy, žadatel dávku nedostane. Změna se týká i adresnějšího vyplácení dávek. Znamená to, že vyplacení dávky žadateli bude
podmíněno jeho faktickým užíváním prostoru. Páté východisko omezuje
okruh adresátů dávky, kdy se dávka omezí pouze pro nemajetné. Posledním východiskem je spravedlivější nastavení uznatelných nákladů na bydlení. Těchto šest východisek je momentálně v jednání a po dalším kulatém stolu, který se koná na konci března, budou předložena do meziresortního připomínkovacího řízení.
Simona Úlehlová

Z jednání na Ministerstvu zdravotnictví, březen 2018

Venkovu nesmí chybět primární péče
o zdraví obyvatel
Veřejné zdraví či zdraví obyvatel se dotýká i samospráv. A proto se tématu věnuje i SMS ČR.. Obzvláště si všímá chystané reformy primární
péče, která je jednou z priorit nynějšího programového období.
Kromě participace na klíčových jednáních pracovních skupin několika
ministerstev se SMS ČR rovněž angažuje v oblasti dostupnosti primární péče, jež znamená první kontakt obyvatel se zdravotním systémem, tedy klíčovou oblast v péči o veřejné zdraví. Sektor tvoří všeobecní praktičtí lékaři,
pediatři, stomatologové, ambulantní gynekologové a v neposlední řadě také lékárny. Významnou roli hraje stát, který musí být podle zákona garantem zajištění dostupnosti primární péče. V praxi se však vyskytují problémy.
Na SMS ČR se v minulosti obrátily desítky obcí, které poukázaly na
problematiku dostupnosti některých služeb, včetně těch z oblasti primární péče. Lékárenskou péčí na obcích se na základě řady podnětů SMS
ČR zabývalo detailněji. Hlavním problémem je jejich postupné ubývání,
zvláště v odlehlých oblastech. Tato skutečnost je dána více faktory. Vysokou nákladovostí na provoz lékárny v porovnání s jejími příjmy, stoupající mírou administrativních úkonů a povinností lékárníků ze strany státu
(EET, e-recepty, kontrolní hlášení apod.). Na vině je také tzv. lékárenská
turistika, kdy pacienti vyhledávají, kde koupit lék za nejnižší cenu, což je
dáno nejednotnou výší doplatku za léky hrazené pojišťovnami. Trpí
především lékárny v malých městech, které jsou oproti větším řetězcům
a nemocnicím v nevýhodě kvůli systému zadních marží a obratových
bonusů (slevy na dodávkách léků pro větší lékárny). V neposlední řadě
jde také o podfinancování lékárenského sektoru jako celku.
Ačkoli jsou na základě dat získaných SMS ČR v rámci projektu Mapování infrastruktury a služeb venkova počty lékáren v posledních letech poměrně stabilní, důležité je, povšimnout si trendu přechodu menších samostatných lékáren na řetězcové. Právě tato skutečnost může do budoucna významně ovlivnit život malých obcí, neboť větší lékárenské
řetězce budou provozovat své pobočky raději v lukrativních oblastech.
SMS ČR opakovaně jednalo se zainteresovanými stranami, včetně Ministerstva zdravotnictví, jež pro letošní rok vyjednalo dotační fond čítající
48 milionů korun na podporu menších lékáren. Vzhledem k tomu, že se
však jedná o systémový problém, nelze hledat řešení pouze v jednorázové
finanční podpoře. Svým dílem mohou přispět samotné obce. Příkladem
dobré praxe je například obec Dymokury, která při akci vítání občánků rozdává rodinám dárkové poukazy do místní lékárny v hodnotě 1000 korun
a zároveň poskytuje lékárně v obecní budově nájem za symbolickou částku.
Podobně jako lékáren ubývá také stomatologů a praktických lékařů,
kteří se raději koncentrují do větších měst. Ministerstvo zdravotnictví
vyhlásilo vloni v květnu dotační program na podporu stomatologů v oblastech, kde chybí. Podporu může získat na sto ordinací, zubař může žádat až 1,2 miliony korun na vybavení.
Tato opatření jsou součástí tzv. reformy primární péče, která je jedním z hlavních témat nynějšího programového období. Jednotlivé kroky má v hledáčku i SMS ČR, jehož zástupci se pravidelně účastní jednání a akcí, kde se reforma řeší. V minulém roce to byla například konference na Britském velvyslanectví v Praze, letos si reformu primární péče
zvolil za jedno z témat Výbor pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně
České republiky.
Klára Doláková
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Znáte svého krajského manažera?

Rozhovor

Milí čtenáři! Ve dvanáctidílném seriálu se vám postupně představí naši krajští manažeři. Můžete se na ně obracet se svými dotazy či podněty, které se týkají samospráv a zájmů, jež SMS ČR hájí. Kontakty na ně najdete i zde www.smscr.cz.

Díl třetí: SMS ČR v Libereckém kraji
představuje Petru Černou
Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Liberecký kraj je po Praze druhým územně nejmenším krajem Česka. Přesto se zde k SMS ČR
hlásí 66 obcí. Sdružení se za poslední rok těší
stále větší oblibě. Přibývá nových členských obcí a to zejména po zavedení GDPR, kdy pod hlavičkou společnosti SMS-služby s.r.o. zajišťujeme prostřednictvím vyškolených pověřenců
v jednotlivých krajích pomoc obcím na vysoké
úrovni a za minimální částku. To je oproti konkurenčním společnostem pozitivní a znatelná
položka v účetnictví, zvláště našich nejmenších
členských obcí.
Kromě práce pověřence pro obce a školská zařízení zastávám post krajské manažerky
a snažím se být starostům nápomocná při řešení různých situací, které každodenně nastávají.
Semináře k GDPR nebo tématům z cyklu Správa obce od A do Z, krajské setkání či krajské
předsednictvo, které se u nás konalo 6. února,
právní poradna zdarma či veřejné zakázky, to je

zlomek toho, co SMS ČR v našem kraji svým členům nabízí.
Existuje, kromě celostátních témat „problém“
specifický pro váš kraj, se kterým bojujete?
V našem kraji se zabýváme zachováním stávající územní působnosti Obce s rozšířenou působností (ORP) Turnov a vzniku okresu Turnov. Je to
běh na dlouhou trať, ale věříme, že se i s podporou Libereckého kraje podaří ORP zachovat. Začali jsme řešit také problematiku kalů. Obce,
které mají ve správě čistírny odpadních vod, je
totiž nemají kde likvidovat. Problém mají zejména vesnice na území CHKO. Tématem se už
zabýval i předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Nyní čekáme na stanovisko MŽP, z nějž se obce dozví, jak mají nadále postupovat.
Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?
Chystáme krajské setkání, kde si podrobněji
představíme náš nový informační systém AGIS,

Jihočeský kraj

Jak na sucho v Jihočeském kraji?
Na boj se suchem se dlouhodobě zaměřuje SMS ČR v Jihočeském kraji. Už vloni vznikla pracovní skupina Venkov, pro něž je téma prioritou.
Tvoří ji zástupci SMS ČR, SMO ČR a KS MAS. Skupině se podařilo zorganizovat jednání s odborníky i zástupci Jihočeského kraje s cílem nalézt efektivní postup, jak co nejdříve zrealizovat konkrétní opatření.
Nyní se svými poznatky seznamují obce prostřednictvím seminářů a
kulatých stolů v rámci projektu KLIMAGRÜN.
„Na společných jednáních jsme došli k několika důležitým bodům.
Shodli jsme se například, že efektivní infrastrukturní řešení budou
muset probíhat plošně a ve shodě vlastníků půdy a lesů s uživateli vody,“ uvedla krajská manažerka Milada Vopálková. Zmínila, že Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy již zmapoval tzv. kritické body (Kb),
které je třeba zohlednit při veškerých plánovaných opatřeních z hlediska odtoku vody z krajiny, včetně rizik potenciálních záplav či zátop, vyplavování látek z půdy i odnosu látek v povrchovém odtoku.
Aby systém fungoval, je nutná realizace přírodě blízkých i technických opatření na zemědělském půdním fondu (ZPF). Jde o propojený
systém opatření v tzv. sub-povodích (50-100 ha). Společně se zvýšenou
retencí lze současně řešit i jakost povrchové i podzemní vody. Odborníci
se shodují, že realizace opatření retence a akumulace vod na ZPF současně sníží zatížení vodních toků a nádrží sedimenty, sníží vodní erozi
půdy, zvýší zásoby vody v půdě a akumulaci vod v povodí, zvýší zásoby
podzemních vod, a to vše současně.
„Tato souborná opatření už se podařilo otestovat v povodí vodní nádrže Švihov na Želivce a lze je v ČR částečně zobecnit,“ řekla manažerka.
Základem řešení je Metodický návod (certifikován MZe ČR, 2016), jenž
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který analyzuje území obcí – stavy silnic, budov,
vodní toky, sociální členění obyvatel, občanskou
vybavenost a mnoho dalšího. Starostům chceme rovněž vysvětlit, jak funguje elektronizace veřejných zakázek, které zajištuje SMS-služby, s.r.o.

zahrnuje identifikaci Kb a kategorizaci lokalit. Využitelným výstupem je
„prohlížečka“ map území povodí Vltavy sub-povodí včetně zobrazení
Kb, kde je potřeba realizovat opatření (http: //atlaspvvl.vumop.cz ). Současně existuje typový katalog projektů, jenž zahrnuje zhruba 40 modelů reálných řešení použitelných v konkrétních typech lokalit.
Do řešení vhodných opatření by se podle pracovní skupiny Venkov
měly obce zapojit společně. Odborníci je proto nyní seznamují s možnými přístupy formou prezentací na seminářích a kulatých stolech,
které se konají v rámci projektu KLIMAGRÜN/ KLIMATICKÁ ZELEŇ, jenž
realizuje KS MAS JčK za podpory Jihočeského kraje. „Návrhy je ale potřeba řešit nejen odborně, ale současně i s využitím znalostí lidí zdola
tak, aby se co nejdříve dosáhlo lokální shody a mohlo se přistoupit
k realizaci,“ shrnula manažerka Milada Vopálková, která předpokládá,
že na základě výstupů ze seminářů se uskuteční další diskuze v konkrétních lokalitách, do nichž by se měli zapojit i místní zemědělci a odborníci. „Na základě těchto diskuzí by měly vzniknout lokální realizační
studie, které poslouží jako podklad pro přípravu projektové dokumentace pro stavební řízení a podávání dotačních žádostí,“ řekla
s tím, že existuje také reálný předpoklad financování těchto souborných
opatření v PRV 2020+. „Je tedy potřeba co nejdříve zahájit přípravu na
úrovni obcí a DSO,“ uzavřela.

Jihomoravský kraj

Chytrý venkov na workshopu
Chytrý venkov nemusí být jen o nákladných a tedy nedostupných technologických řešeních. I o tom se 22. února diskutovalo na workshopu, který SMS ČR uspořádalo ve spolupráci s Institutem veřejné správy ESF MU
a jenž vedli Lenka Matějová, Filip Hrůza a Stanislav Polčák.
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Novým krajským předsedou je starosta
Nové Lhoty
Volby do krajského předsednictva SMS ČR byly hlavním bodem shromáždění, které se v kraji uskutečnilo koncem února. Počet členů se zvýšil
z pěti na sedm. Do čela si starostové vybrali Antonína Okénku z Nové
Lhoty, místopředsedkyní se stala Martina Bílová z Tvarožné Lhoty. Členy
předsednictva budou Lubomír Vedra (Vranov nad Dyjí), Jiří Osička (Bulhary), Jan Šon (Tetčice), Jana Valová (Zbraslav), Marie Jirglová (Rudka).
Předsednictvo má v nejbližší době diskutovat o problémech těžby
štěrkopísku, či dopravní obslužnosti některých odlehlých částí Jihomoravského kraje. S členy předsednictva se mohou zájemci setkat na
krajských i celostátních akcích SMS ČR, kontaktovat je přes manažerku
nebo prostřednictvím údajů na webových stránkách SMS ČR v sekci Jihomoravského kraje.
Setkání se zúčastnil i předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Jeho řeč o problémech menších samospráv hodnotili přítomní starostové jako podnětnou. Zaznělo i poděkování předchozímu předsednictvu, během jehož činnosti došlo k výraznému nárůstu počtu členů SMS ČR v kraji. Sdružení se
stalo jedním z významných hlasů v území, podařilo se navázat dobrou
spolupráci s krajem a zviditelnit vybrané problémy samospráv.
V souvislosti s volbou nových členů došlo také k nominaci zástupců
do Regionální stálé konference Jihomoravského kraje. SMS ČR bude na
jednáních zastupovat Antonín Okénka. Regionální stálou konferenci
vnímá kraj i SMS ČR jako jeden z nástrojů k předávání informací o území a činnosti ostatních partnerů.

Pardubický kraj

Pardubický kraj SMS ČR fandí. To v regionu
aktuálně řeší stav komunikací a D35
Stav komunikací a zejména D35 leží dlouhodobě na srdci představitelům SMS ČR v Pardubickém kraji. I proto uzavřeli 18. února na svém
shromáždění v Sezemicích memorandum o krajské spolupráci s představiteli Správy a údržby silnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Téma silnic si krajské předsednictvo zvolilo už dříve jako jednu z hlavních priorit, které by se chtělo věnovat. V tomto duchu se nesla i podstatná část krajského shromáždění. „Memorandum by mělo zajistit společný
postup, koordinaci a především komunikaci mezi oběma stranami v oblastech přípravy a realizace dopravních staveb,“ uvedla krajská manažerka
Kristýna Vodrážková. Zmínila, že jde rovněž o prohloubení vzájemné spolupráce v podobě zprostředkování informací a zajištění konzultací s obcemi a městy Pardubického kraje.
Krajského shromáždění se tradičně zúčastnil i hejtman Martin Netolický a radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová, která byla
dlouholetou starostkou Morašic nedaleko Litomyšle. Ta starosty informovala například o pravidelných školeních, kotlíkových dotacích či dalších
možnostech spolupráce mezi krajem a obcemi. „V Pardubickém kraji se
k SMS ČR hlásí 158 obcí a měst napříč všemi okresy. Sdružení je pro nás te-

dy jednoznačným partnerem pro řešení otázek územních samospráv,“
uvedla Hana Štěpánová. Mezi významná témata podle ní patří například
budoucnost odpadového hospodářství, pošt, ale i různé krajské dotační
programy včetně dotací pro problémové mikroregiony, kterými jsou Králicko, Hlinecko, Svitavsko, Českotřebovsko a Moravskotřebovsko.
Hejtman Netolický hovořil o podpoře sportu, dotacích pro hasiče
i programu obnovy venkova. „Letos jsme na POV vyčlenili navíc sedm
milionů korun na individuální dotace. Celkově se znovu dostáváme ve
všech oblastech na velmi vysoká čísla, kterých jsme schopni dosáhnout
především díky dobrému hospodaření s krajskými financemi,“ řekl hejtman. „Je však nutné si uvědomit, že v momentě, kdy nastane pokles výběru sdíleného inkasa daní, budou dotační tituly první položkou, která
se bude muset ponížit,“ dodal. Zmínil rovněž, že kraj podporuje činnost
krajského manažera SMS ČR pro Pardubický kraj, jenž poskytuje starostům konzultace i další servis. SMS ČR za to vedení kraje děkuje.

Královéhradecký kraj

SMS ČR v Královéhradeckém kraji
má nového předsedu
Starostu městyse Nový Hrádek Zdeňka Drašnara si 18. února zvolilo do
svého čela krajské shromáždění SMS ČR v Královéhradeckém kraji. Zdeněk Drašnar je dlouholetým aktivním členem SMS ČR a vystřídá v pozici starostku Hořiněvsi Janu Kuthanovou, která byla předsedkyní od založení SMS ČR v kraji. „Za tuto činnost jí patří poděkování. Pravidelně zastupovala sdružení v Regionální stálé konferenci a společně hájila
zájmy obcí,“ uvedla krajská manažerka Helena Kuthanová. Bývalá předsedkyně bude mít nyní roli první místopředsedkyně SMS ČR.

Moravskoslezský kraj

O kurzy Správa obce od A až do Z
mají starostové zájem
Pomoct nově zvoleným zástupcům obcí a oživit vědomosti znovuzvoleným má kurz Správa obce od A až do Z, který se v únoru konal v Moravskoslezském kraji. Třídenní vzdělávání se setkalo se velkým ohlasem zástupců i těch obcí, které dosud nejsou členy sdružení. Kurz pořádá SMS
ČR na území celé republiky. Podle krajského manažera Daniela Stuchlíka zazněla řada zajímavých dotazů i rad či upozornění, čeho se třeba vyvarovat. Účastníci kurzu měli možnost seznámit se s činností SMS ČR
i benefity, které v rámci členství sdružení nabízí. Díky velkému zájmu
plánují organizátoři pokračování kurzu, které zahrne informace navazující na předchozí kurz i nové pro ty, kdo se dosud nemohli zúčastnit.

Olomoucký kraj

Odpadový plán pro každý region?
Krajské předsednictvo se poprvé sešlo v novém složení v polovině února. Zabývalo se programem obnovy venkova i plánem odpadového hospodářství.
Kvůli POV se zástupci krajského předsednictva setkají s náměstkem
hejtmana Pavlem Šoltysem. Na jednání zazněl také návrh k odpadovému hospodářství kraje, aby měly jednotlivé regiony zpracovaný vlastní
plán odpadového hospodářství. Podrobně se na to nyní zaměří pracovní skupina. O celostátních aktivitách SMS ČR informovala přítomné výkonná ředitelka sdružení Darina Danielová. Členové projednali rovněž
podklady pro jednání krajského zastupitelstva. Setkání zakončila ředitelka SZIF Olomouc Kateřina Mračková. „Se SZIF Olomouc, zvláště s Celostátní sítí pro venkov, navázalo v minulém roce krajské předsednictvo
dobrou spolupráci, ve které hodlají obě strany pokračovat,“ zmínil olomoucký manažer Tomáš Pavelka.
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Plzeňský kraj

O dotaci na zachování prodejen může nově
žádat i obec do 1000 obyvatel
Celkem tři miliony korun na zachování prodejen v malých obcích vyčlenil Plzeňský kraj ze svého rozpočtu pro letošní rok. Ke změně dotačního titulu pomohly i výsledky online dotazníku, který starostům
v únoru rozeslalo krajské SMS ČR.
O podporu mohou požádat obce do 250 obyvatel. Změna se týká
hlavně obcí do 1000 obyvatel, které rovněž mohou žádat, mají-li na svém
území kamennou prodejnu v místní části do 250 obyvatel. Vesnice přitom může získat podporu až pro tři takové prodejny v různých místních
částech. Ještě vloni mohly o dotaci žádat pouze obce do 500 obyvatel.
Dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2019 je určen výhradně pro obce na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny. Výše dotace je 50 tisíc korun, pokud prodejnu provozuje obec nebo pokud obec hradí náklady na energie. V ostatních případech je maximální dotace 30 tisíc korun.
Dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé vloni. Mezi 33 obcí, které
o podporu požádaly, rozdělil přibližně 1,3 miliony korun. Peníze většinou sloužily jako příspěvek provozovateli prodejny.

Zlínský kraj

Předsednictvo Zlínského kraje povede žena
Pětičlenné předsednictvo, které má reprezentovat zájmy samospráv na
krajské či celostátní úrovni, zvolilo v pátek 22. února shromáždění Zlínského kraje. Setkání se zúčastnilo více než 65 starostů a starostek. Za předsedkyni si zvolili Elišku Olšákovou, starostku města Valašské Klobouky,
prvním místopředsedou je Tomáš Chmela, starosta města Slavičín, druhým místopředsedou Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy. Dalšími reprezentanty předsednictva budou Petr Žůrek a Josef Zicha. Kromě volby nabídlo shromáždění účastníkům zajímavé prezentace zaměřené na koncepci chytrého venkova, vysokorychlostní internet či tzv. infozákon.

Vzdělávání starosty baví
Třídenní prezenční kurz Škola místních samospráv pro (nejen) starosty a starostky z Plzeňského kraje skončil první březnový den. Termíny
konání kurzu v dalších regionech a podrobnější informace najdete na
http://portalzastupitele.cz.windows9.aspone.cz/.

SMS ČR podporuje pozemkové úpravy
i kvůli vodě a erozím
O ochraně půdy, zadržování vody v krajině i o tom, jak mohou v tomto
směru pomoci praktické zkušenosti obcí, jednali ve čtvrtek 28. února
zástupci SMS ČR Stanislav Polčák, Karel Ferschmann a Jana Krutáková s ředitelem Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martinem Vrbou
a ředitelem Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav Michalem Gebhartem.
Hlavním bodem jednání byl průběh pozemkových úprav a jejich financování, které je nutné podpořit, aby došlo k vybudování společných
zařízení k zadržení vody v krajině i protierozním opatřením. Takové kroky
SMS ČR dlouhodobě podporuje. Účastníci se rovněž domluvili na spolupráci při mapování prvků k zadržení vody v krajině, jako jsou suché poldry, rybníky, hasičské nádrže a další, mapování erozních událostí a již realizovaných společných zařízení k ochraně půdy a zadržení vody v krajině.
SMS ČR nabídlo SPÚ pomoc při přípravě legislativních návrhů, aby se
do nich mohly zapracovat i praktické poznatky obcí. Ještě letos sdružení
ve spolupráci s pozemkovým úřadem připraví osvětu pro představitele
samospráv o pozemkových úpravách a monitoringu erozních událostí.
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Starostům se líbí prezentace
s praktickými poznatky
Třídenní maraton vzdělávání absolvovali starostové a starostky ve Zlínském v rámci základního kurzu Školy místních samospráv. Absolventi
nyní mohou čelit starostenské praxi vybaveni nejen certifikátem, ale
hlavně znalostmi ze 13 pro vedení obce životně důležitých oblastí. „Těmi
byly např. zákon obcích, veřejné finance, správní řád, školství či sociální
oblast a další,“ uvedla krajská manažerka Renata Bednářová, která má
radost, že účastníci hodnotili témata jako zajímavá a pro spoustu praktických poznatků přínosná.

Ústecký kraj

Zdravotnická krize na Šluknovsku trvá.
Starostové se snaží vyjednat pomoc
O budoucnosti Lužické nemocnice v Rumburku stále není jasno. Její stoprocentní vlastník město Rumburk se dlouhodobě potýká s finančními
i personálními problémy. Jen loňská ztráta dosáhla kolem 40 milionů. Vše
platí Rumburk ze svého rozpočtu, což pro něj znamená vysokou finanční
zátěž a omezení jiných investic ve městě. Už předloni chtěla radnice nabídnout nemocnici do jiných rukou. Jednání s Ústeckým krajem totiž skončila
krachem a prodej soukromému subjektu se jeví rovněž jako nereálný.
Se záchranou nemocnice se Rumburku snaží pomáhat i starostové
okolních měst a obcí. Je totiž klíčovým zdravotnickým zařízením pro
tisíce obyvatel Šluknovského výběžku. Situace se ale vůbec nejeví pozitivně. „Od července hrozí obyvatelům zásadní prodloužení dojezdové
doby zdravotnické záchranné služby,“ uvedl starosta nedalekého Vilémova Zdeněk Černý. Starostka další členské obce SMS ČR Mikulášovic
Miluše Trojanová navrhuje alternativní řešení – využít volných kapacit
nemocnice v německém městečku Sebnitz. To se nachází v bezprostřední blízkosti česko-německých hranic. „Zatím ale chybí dohoda Ústeckého kraje s německou stranou, kterou bude SMS ČR v následujících
měsících podporovat,“ řekla starostka.
Starostové mají za to, že možnost využívat záchranné služby nemocnice v německém Sebnitz by pro obyvatele sousední Dolní Poustevny,
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ale i Mikulášovic, Lobendavy, Lipové, Vilémova či Velkého Šenova znamenalo výrazné snížení hazardu se zdravím. Do vzdálenějších nemocnic ve vnitrozemí trvají přejezdy i několik desítek minut. Rumburská nemocnice má navíc dlouhodobé problémy se zajištěním odborného i pomocného personálu. Nejbližší německá nemocnice takové potíže nemá
a mnoho zaměstnanců dokonce ovládá český jazyk.

Středočeský kraj

Starostka Kácova vystřídá
v předsednictvu Jiřího Nekolného
Starostku z Městyse Kácov Soňu Křenovou si v pátek 8. února zvolilo krajské shromáždění SMS ČR za novou členku předsednictva. Vystřídá v pozici bývalého starostu Višňové Jiřího Nekolného. Na setkání zazněla slova
předsedy sdružení Stanislava Polčáka, nechybělo ani školení o zákonu
č. 106 o svobodném přístupu k informacím, nebo novinky v systému AGIS.

Kraj přijal úvěr na předfinancování projektů
Bankovní úvěr na předfinancování evropských projektů a projektů z národních zdrojů přijali zastupitelé Středočeského kraje v pondělí 18. února. „Jde o projekty, které by kraj chtěl realizovat v následujících dvou letech v oblasti dopravy, životního prostředí, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a regionálního rozvoje,“ přiblížila středočeská manažerka
Martina Jiříková. Podporu získalo přijetí úvěru napříč politickým spektrem. Bližší informace naleznete zde.

Kraj Vysočina

Znáte dotační možnosti pro vlastníky lesů?
O možnostech dotací pro vlastníky lesů organizuje krajský úřad bezplatné semináře. V případě zájmu mohou obce s rozšířenou působností požádat oddělení zemědělství o jejich realizaci. Kraj v roce 2019
podpoří asanaci, vyklízení dříví z lesa nebo přispěje na výsadbu po těžbě napadeného dřeva a asanaci vytěženého jehličnatého dříví postřikem. Další dotace poskytne také ministerstvo zemědělství či Fond Vysočina. Pro více informací máte možnost kontaktovat krajskou manažerku Marcelu Syrovou (syrovam@smscr.cz, tel.: 731 679 333).

O tématech, která pálí venkov,
je dobré mluvit
Jak řeší obce nakládání s odpadní vodou v návaznosti na změny zákonů, problémy se zvyšováním cen smluvních dopravců v regionu, či aktuality z činnosti SMS ČR probíraly starostky společně s krajskou manažerkou SMS ČR Marcelou Syrovou na setkání v Radňovsi. Podobné dostaveníčko si dali zástupci obcí v okolí Radostína, které svolal starosta
Petr Zadina. S možnými poskytovateli služby hovořili o zřízení vysokorychlostního internetu. „Každé takové setkání je přínosné pro všechny
účastníky. Nejen, že se dozví aktuální informace, seznámí se s možnostmi řešení, ale získají i kontakty a doporučení, na koho se obrátit,“ uvedla krajská manažerka, která považuje za důležité také získat informace
včas, což podle ní může obcím zachránit nemalé výdaje.

Klid před bouří v odpadovém hospodářství?
Sdružení místních samospráv České republiky se problematice odpadů věnuje dlouhodobě s a velkou pozornost přitom
zaměřuje na vybalancování dopadů nových právních úprav s cíli zlepšit životní prostředí na straně jedné a na straně druhé dopadů na obce, potažmo občany. Proto velmi pečlivě sleduje návrhy Ministerstva životního prostředí.
Rok 2018 byl v této oblasti relativně chudý na nově předložené změny
právních úprav, ať vyhlášek nebo zákonů. Jedinou novelou zákona byla ta
z počátku roku 2018, kdy se jednalo přímo o novelu zákona o odpadech,
který bylo nutné upravit v souvislosti s přijetím legislativy o rtuti na půdě
Evropské unie. V rámci legislativního procesu byl k návrhu načten pozměňovací návrh upravující rozsah plnění v rámci zpětného sběru pneumatik.
Jednou z novelizovaných vyhlášek byla vyhláška č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která se měnila ve dvou bodech upravujících povinnosti obcí. Tou první je povinnost obce nově zajistit místa pro celoroční oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného
původu. Jedná se tedy pouze o rozšíření na měsíce listopad až březen.
Tato část novely nabude účinnosti 1. dubna 2019.
Druhou a zásadnější novinkou bude povinnost zavést celoročně
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků, které se nesmí
ukládat s jinými biologicky rozložitelnými odpady. K této povinnosti
Ministerstvo životního prostředí navrhlo účinnost 1. ledna 2019, což
SMS ČR rozporovalo a nemohlo akceptovat, protože se jedná o zcela novou povinnost s nutností zavedení sběru dalšího odpadu. V rámci kompromisu se podařilo dosáhnout dílčího úspěchu a odložit účinnost alespoň o jeden rok.
Druhé meziresortní připomínkové řízení se týkalo návrhu vyhlášky
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů
množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do
vod povrchových. SMS ČR zaslalo několik připomínek, jež vycházely
z dosavadní praxe obcí a které sdružení konzultovalo s Janou Kociánovou, odbornicí na provozování malých vodovodů a kanalizací ve vlastnictví obcí. Část připomínek, které se týkaly legislativně technického

směru, ministerstvo akceptovalo. Dvě zásadní, jež vyplývají z praxe
a odborné konzultace, rezort neakceptoval s vysvětlením, že tvůrci návrhu negativní dopady na samosprávy, jakožto provozovatele čistíren odpadních vod, neočekávají. SMS ČR zůstává ve střehu a v případě sebemenší odchylky od tvrzení zástupců Ministerstva životního prostředí,
bude požadovat nápravu a úpravu vyhlášky.
Závěr roku 2018 se nesl v očekávání na nový balíček odpadových zákonů, které je nutné upravit na základě přijaté evropské právní úpravy.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) opakovaně prezentovalo, že je
připraveno do nového zákona o odpadech vložit přísnější a ambicióznější cíle, než které obsahuje již zmíněná evropská legislativa. Tento záměr SMS ČR razantně odmítá, jelikož nemá smysl nastavovat přísnější parametry, než ty, které jsou povinné. Jediným důsledkem by byl
negativní dopad na obce, jež musí zajišťovat svoz komunálního odpadu a třídění.
Přestože MŽP předběžně avizovalo, že odpadový balíček představí
na přelomu října a listopadu 2018, k datu redakční uzávěrky zpravodaje
stále oficiálně není na stole. Lze tedy předpokládat, že nás čeká velmi
bouřivý rok 2019, ve kterém se musíme seznámit nejen s novým zákonem o odpadech, jenž je nutno přijmout do poloviny roku 2020, ale
také s dalšími souvisejícími zákony a provádějícími předpisy. SMS ČR
také dlouhodobě odmítá dramatické zvýšení poplatku za skládkování
a naopak vyzývá k nalezení jiných motivačních nástrojů a k dobudování
recyklačních sítí, jež v současné době mnohdy nejsou dostupné.
SMS ČR celý proces pečlivě sleduje a snaží se o zmírnění případných
negativních dopadů na obce za současného zachování environmentálních cílů obsažených v unijní legislativě, se kterými sdružení souhlasí.
Pavel Pacovský
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