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ČEKÁM NA SIGNÁL
ANEB SLUŽBA, KTEROU
POVAŽUJEME ZA SAMOZŘEJMOU
S rozšiřujícími se 3G, 4G a následně i 5G
sítěmi se zvyšuje přenosová rychlost.
S množstvím dat, která projdou sítí, se
ale často snižuje dosah sítě. „Tedy míst,
kde není dosah GSM signálu, paradoxně
přibývá,“ vysvětluje legislativní analytik
SMS ČR Gustav Charouzek…

Legislativa
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DROBNÉ ZMĚNY
VE ZVEŘEJŇOVÁNÍ
ROZPOČTOVÝCH DOKUMENTŮ.
VÍTE O NICH?

OBEC OBCI: MEZI OBCE
POSTIŽENÉ TORNÁDEM JSME
I DÍKY VÁM ROZDĚLILI TÉMĚŘ
50 MILIONŮ KORUN. DĚKUJEME!

S prvním dnem letošního roku vstoupily v účinnost drobné změny v pravidlech
pro zveřejňování rozpočtových dokumentů. Kromě rozpočtu obce se nová
úprava týká střednědobého výhledu
rozpočtu, pravidel rozpočtového provizoria a závěrečného účtu…

Brzy to bude osm měsíců ode dne, kdy se
nad jižní Moravou a ústeckou obcí Stebno
prohnalo tornádo. Kde jsou obce, samosprávy, kde je nouze a potřeba pomáhat,
tam nikdy nechybí ani Sdružení místních
samospráv ČR, které bezprostředně po
katastrofické události přišlo s programem
pomoci nazvaným Obec obci…

Editorial

Když čekáte marně na spojení…
Když se mi na mobilu zobrazuje blížící se hypoglykémie mého syna diabetika a nedaří se
mně dovolat mu, abych zkontrolovala, zda je
s ním všechno v pořádku, cítím se marně, cítím beznaděj. K čemu jsou nám všechny tyhle
vymoženosti, senzory, vysílače, mobily, když
se nám nedaří spojení? Umím se tak vcítit do
starostů obcí, kteří mají ze zákona zodpovídat
za bezpečnost svých obyvatel při krizovém řízení, a přitom se jim přes veškerou snahu nedaří pokrýt území kvalitním mobilním signálem. Jako třeba v Kožichovicích na Vysočině,
kde se kvůli marnému pokusu o spojení nepodařilo přivolat záchranku pro mladého člověka, který pak zbytečně zemřel. Věřili byste, že

obcí s nekvalitním signálem dokonce přibývá?
Právě bílým místům na mapě se věnujeme
v aktuálním čísle SMSKY.
Ohlížíme se také za solidaritou obcí, které
se zapojily bezprostředně po loňském řádění
tornáda na jihu Moravy a v ústecké obci Stebno do projektu Obec obci, jenž organizovalo
Sdružení místních samospráv ČR. Vděčně děkujeme všem, kdo se na pomoci jakkoliv podíleli. A poděkování prostřednictvím SMSKY
vzkazují i postižené obce, do nichž jste posílali své dobrovolníky, finanční a materiální
pomoc.
Milí čtenáři, masopustní neděle letos
vychází na 27. února. To už je za chvíli. Snad

vám tedy vaše oslavy nikdo a nic nepokazí.
Přeji vám pěkný zbytek zimy a ať je u vás pokud možno veselo!
Marie Šuláková
šéfredaktorka

Na titulní fotografii je tradiční masopustní
průvod v obci Studnice v Pardubickém kraji,
která se nachází 21 kilometrů jihovýchodně od
Chrudimi a tři kilometry jižně od Hlinska.
Autorem snímku je Radek Pavlík.

Téma
Čekám na signál…
Služba, kterou považujeme za samozřejmou
Jednání skončilo se zpožděním. Za oknem se sype sníh. Silnice jsou pokryté bílým nadělením. Hasičská schůze v Bělé u Jevíčka, kde jsem byl hostem, pomalu končí. Diskuse bohatá na příspěvky se protáhla. Už jsem měl být doma, žena bude určitě nervózní, jestli se něco nestalo. Vytáčím její číslo, čekám se sluchátkem u ucha. A čekám. Pohledem na
displej mobilu zjišťuji důvod, proč mobil nezvoní. Není tu signál. Jsem v obci se 450 obyvateli…
Na kolika místech dávají
lišky dobrou noc?
Míst, kde mají podobný problém jako v Bělé
u Jevíčka, je v naší zemi více. Jejich přesný počet je obtížné zjistit. Český telekomunikační
úřad je místem, kde se pouze evidují stížnosti
a reklamace, nikoli místem, které vám poskytne informace, kde se nachází ony lokality, kde
lišky dávají dobrou noc.

Nejhorší je to na periferii Děčínska
SMS ČR zjistilo, že největší problémy s GSM
signálem mají na periférii Děčínska, v části
Ždárských vrchů, nebo v orograficky hůře dostupných místech na Mladoboleslavsku. Tam
si lidé často nezavolají buď vůbec, nebo pouze
s některým z operátorů.

Čím to je?
S rozšiřujícími se 3G, 4G a následně i 5G sítěmi
se zvyšuje přenosová rychlost. S množstvím dat,
která projdou sítí, se ale často snižuje dosah sítě. „Tedy míst, kde není dosah GSM signálu, paradoxně přibývá,“ vysvětluje legislativní analytik
z Pracovní skupiny pro strategický rozvoj a inovace SMS ČR Gustav Charouzek. „Co se týká mobilního signálu, neexistují žádné dotační možnosti
a rozvoj GSM sítí je tedy plně ponechán tržnímu prostředí,“ vysvětluje dále s tím, že o bílých místech
se mluví pouze tam, kde nezafungovalo tržní
prostředí, a to ještě pouze v souvislosti s pokrytím internetem, nikoliv mobilním signálem.

Obce mobilní operátory informují…
Obce problém s nedostatečným pokrytím mobilním signálem řeší. Řeší ho s mobilními operátory. Ti ale často nereagují, jelikož taková investice je příliš velká na to, aby se jim vyplatila.
Obdobnou zkušenost mají obce poptávající pokrytí mobilním signálem i u společnosti CETIN,
která ovšem naopak u optických sítí dokáže vyjít vstříc i malým obcím. Jako například středočeské obci Kolaje, v níž žije devět desítek obyvatel. Tam na základě jednání starostky dojde
k vytvoření optické sítě, která bude rozvedena
do každého domu.

Zákon mobilní pokrytí nenařizuje
Ale zpět k mobilnímu signálu. Mobilní operátoři nemají zákonnou povinnost zajistit pokrytí
všem občanům a na všech místech ČR. To, že se
v území nacházejí lokality, kde se posílení signálu operátorům jednoduše nevyplatí, je bohužel také pravda. „Občas některý operátor nabídne
řešení, pokud obec například zainvestuje do posilovače, stožáru apod. Takové investice jsou ovšem pro
obce s limitovaným rozpočtem neufinancovatelné,“
uzavírá analytik Gustav Charouzek.

Ženě jsem se nakonec dovolal
Cestou z Bělé u Jevíčka jsem se nakonec ženě
dovolal a můj výlet dopadl dobře. Život ale
občas připraví situace, kdy i za ten chvílemi
proklínaný a nadužívaný mobilní telefon děkujeme.

Máte i dobrou zkušenost?
Podělte se s námi
Máte-li zkušenost, jak zajistit nebo posílit signál v obci, kde to byl dosud problém, budeme
rádi, pokud se o ni podělíte s pracovními skupinami SMS ČR. I v Bělé u Jevíčka se začíná blýskat na lepší časy. Dle sdělení Centra péče o zákazníky Vodafone je na konec tohoto roku plánovaná výstavba nového vysílače mezi obcemi
Slatina a Březina. Další bílé místo se tak konečně vybarví.
Tomáš Dubský
předseda PS pro
služby na venkově
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Bělá u Jevíčka v Pardubickém kraji:
Starosto, udělej už konečně něco s tím signálem,
slýchám neustále od občanů
„K čemu je obci jednotka hasičů, když se její členové ani nedozví, že mají vyjet k zásahu?“ klade si otázku pramenící z každodenního života bez mobilního signálu Petr Nárožný, starosta obce Bělá u Jevíčka na Svitavsku v Pardubickém kraji. „Může to naše občany ohrožovat i na životě. Pořád se mluví o tom, jak je důležité,
aby se venkov nevylidňoval, ale tohle je věc, která nutí mladé a vzdělanější lidi odcházet,“ dodává. Přitom otevírá šanon s nápisem Mobilní signál a popisuje
svůj boj s větrnými mlýny. Bělá u Jevíčka má kvůli mobilnímu signálu problém. V obci totiž skoro žádný není.
Jaké byly vaše prozatímní kroky ke
zlepšení pokrytí mobilním signálem?
Problém řešíme intenzivněji od roku 2015, kdy
nás a podobně postižené obce oslovil hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, abychom
popsali a vyhodnotili stav pokrytí. Krajský úřad
pak sám kontaktoval jednotlivé operátory s žádostí o vyjádření. Výsledkem byly odpovědi typu, že GSM signálem mají pokryto 99 procent
obyvatelstva a že problematická místa jsou jen
výjimečně. Na problému se prý pracuje a sítě 4G
situaci postupně zlepší.

Jenže roky utekly
a problém nadále přetrvává…
Snažil jsem se o takové „výkřiky do tmy“, ale nemělo to nikdy žádný vývoj. Na odpovědné manažery operátorů člověk nesežene kontakt. Na
e-mailovou korespondenci nikdo nikdy nereagoval. Když už dojde na nějakou diskuzi, dozvím se, že by se jednalo o příliš velkou investici s mizivou návratností. Jednou nás navštívil
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu.
Přijel, vyslechl si problémy, odjel, a to bylo vše.

Přišel někdo s nějakým
reálným řešením?
V roce 2021 nás hejtman Netolický znovu navštívil, tentokrát za účasti starostů okolních
obcí, a zajímal se o vývoj problému. Krajský

úřad opět oslovil operátory. Výsledkem bylo,
že zástupce O2 navrhl řešení, a to výstavbu nové základnové stanice. Přepokládaná cena by
se pohybovala v řádech nižších jednotek milionů s tím, že bychom si výstavbu stanice sami
financovali. To je pro nás s naším rozpočtem
a připravovanými investicemi do vybudování
kanalizace naprosto nemyslitelné.

Jak situaci zvládají starší lidé?

Jak se dá bez mobilního signálu
komunikovat v každodenní životě
s okolním světem?

Když už mluvíme o Wi-Fi, má zde
internet alespoň dostatečnou rychlost?

Řešením je mít dražší telefon, který podporuje volání přes Wi-Fi. To ale platí pouze pro volání z míst pokrytých Wi-Fi signálem. Stačí
vyjít ven z budovy a nikdo se mi nedovolá.
Jsme tedy odkázáni na Wi-Fi, která je závislá
na elektřině. Když je však výpadek, což se stává poměrně často, zůstáváme bez možnosti
volání, bez internetu i dat. Jen v posledním
roce jsme evidovali víc jak desítku výpadků
elektrického proudu, většinou při prudkých
bouřkách a průtržích. V takových chvílích
jsme naprosto odříznuti od okolního světa.
Nevíme, co se na nás žene, ani jak to bude
dlouho trvat. Nemohu informovat občany,
aby věděli, co se děje. V době, kdy to nejvíce
potřebují, nemám možnost, jak jim dát vědět, jak je varovat nebo je naopak uklidnit.
O krizovém řízení obce v podobných chvílích
nemůže být vůbec řeč.

Někteří si nechali pevné linky. Jedině tak mohou zavolat rodině, známým a doktorům. Někteří zůstávají bez spojení a všichni doufají, že
se něco změní k lepšímu.

Když teď změřím rychlost internetu, vidíme,
že rychlost stahování je 8,8 Mb/s a nahrávání
1,74 Mb/s. Vidíte, že i kvalita internetu je u nás
velice nízká. Doufali jsme, že v rámci plánované realizace kanalizace bude možné umístit
„optiku“ do výkopů, ale i zde přišlo zklamání,
tato varianta není možná.

Poslední dva roky pracuje hodně lidí na
tzv. home-office. Jak se odsud dalo při
pandemii covidu pracovat z domu?
Při situaci, kterou jsem vám popsal, je jasné, že
velice špatně. Žáci, kteří měli v uplynulých covidových letech distanční výuku, mohou vyprávět.

Takže i Bělou postihl trend,
kdy mladí odcházejí do měst?
Ano, před třemi lety v obci žilo 370 obyvatel,
teď jich máme 350, mladí odcházejí a populace stárne. Před sto lety měla Bělá u Jevíčka přes
800 obyvatel.

Má někdo chuť budovat tu něco
nového?
Bohužel velice málo. Měli jsme tu léta prázdnou
budovu bývalé hospody s penzionem. Když se
objevil zájemce, který chtěl objekt přestavět na
dům pro seniory, jednání ztroskotalo na podmínce, aby měli klienti možnost telefonického
kontaktu se svými blízkými.
V jednadvacátém století, v moderním rozvinutém státě uprostřed Evropy bych si situaci
s pokrytím mobilním signálem a rychlostí internetu ve světle stále zmiňované digitalizace
představoval úplně jinak.
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 2/2022

3

Kožichovice v Kraji Vysočina: Zbytečně zemřel mladý člověk.
Nešlo pro něj přivolat ani záchranku!
Na ten tragický den v obci Kožichovice v kraji Vysočina nikdo nezapomene. Kvůli nekvalitnímu pokrytí signálem mobilních operátorů nebylo možné komunikovat s rychlou zdravotní službou. Hovory vypadávaly, jedna strana neslyšela
tu druhou. Nakonec došlo k úmrtí mladého člověka, kterému nebylo možné pomoci. Stalo se to na sklonku roku 2020.
„Kdyby byl signál kvalitní, možná by přežil,“ cítí ještě dnes beznaděj starosta Otakar Maštera.
Pane starosto, co se vám vybaví,
když se řekne mobilní signál?
Kromě zmíněného neštěstí máme kvůli nekvalitnímu pokrytí problémy i při krizovém řízení, za
které mám dle zákona jako starosta zodpovídat.
Musím konstatovat, že to nejsem v žádném případě schopen zabezpečit. Například když v katastru
naší obce spadlo ultralehké letadlo do kukuřice,
kontaktoval mě KOPIS. Snažil se dovolat a pak poslal i SMS, která mi došla až za více jak hodinu, a to
v době, kdy už jsme se blížili k místu nehody.
O události jsem se dozvěděl od místostarosty, který byl v jiné části obce a o situaci mě informoval.

Jak a jak dlouho už potíže
s nekvalitním pokrytím řešíte?
Řadu let. Operátoři se vždy jenom vymlouvají.
Stížnost jménem obce jsem původně zaslal
dne 27. 7. 2020 pouze na operátora O2. Rovněž
jsem kontaktoval Český telekomunikační úřad.
Ten provedl 7. 8. 2020 měření s konstatováním:
„Pokrytí signálem všech mobilních operátorů je na
spodní hranici ve velké části obce.“ Signál všech tří
mobilních operátorů splňuje ve zkoumaných
bodech hodnoty pokrytí jen s minimální rezervou. Měření byla prováděna vně budov. Praktická použitelnost GSM signálu uvnitř budov je
v níže položených částech obce významně
zhoršená až téměř nemožná (viz zpráva ČTÚ).
Začátkem roku 2021 jsme pak sepsali petici za zajištění odpovídajícího signálu v naší
obci. Podepsalo ji celkem 188 občanů a pracovníků podniků, které mají sídlo v obci. Podotýkám, že v Kožichovicích žije 436 občanů.

Kam jste poté petici zaslali?

Jak reagovalo MPO?

Petici a dopis jsme zaslali všem třem operátorům, také na Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

MPO konstatovalo, že chápe naše potíže a že
se pokusí ve spolupráci s ČTÚ, Asociací provozovatelů mobilních sítí a mobilními operátory
hledat řešení. Což je nicneříkající vyjádření,
které jen naplnilo přísloví Aby se vlk nažral...

Jaké byly ohlasy a doporučení?
Operátor O2 se vyjádřil, že ve 4Q plánuje výstavbu sítě v průmyslové zóně a že bude pokrývat daný areál i obec. Ve skutečnosti údajně realizoval nějaký zesilovač a vysílače nejsou vůbec
směrovány na obec, což mi potvrdil i pracovník
ČTÚ při opakovaném měření, které jsme znovu
inicializovali v listopadu 2021.

Co ti další operátoři?
T-mobile sdělil, že řešením by byla výstavba
zesilovače, ale ten nemá operátor v plánu. Jediný z operátorů, který se k problému postavil
alespoň trochu čelem, byl Vodafone, jenž s pomocí dronů provedl měření a zvažuje v závislosti na investičních nákladech vybudovat na
budově místního ZD zesilovací stanici. Ale termín je stále v nedohlednu.
4

Obrátil jste se i na nějaké další instituce?
O situaci jsem informoval i manažerku SMS ČR
Marcelu Syrovou. Od ní i od ostatních kolegů
starostů mám informace, že stejný boj s větrnými mlýny řeší celá řada dalších starostů.

Jak tedy vy i občané tento problém
řešíte v každodenní životě, kdy
potřebujete s někým komunikovat?
Spoléháte na volání přes Wi-Fi?
Jak to řešíme? Při volání otevíráme okno, křičíme na ulicích, pobíháme po místnostech, kde
je alespoň na chvíli nějaký signál, chodíme na
balkóny a mnohokrát voláme na několikrát.
Na úřadě mně často přijde SMS zpráva, že
se mi snažil někdo dovolat. To pak najdu místo
a volám zpět apod. Na úřadě máme ještě pevnou linku, takže používáme i tu. Ale nic z toho
není hodno dnešní doby.
Pokrytí signály pomocí 5G také nic nevyřeší,
poněvadž se vše vztahuje na 90% pokrytí obyvatel, a to operátorům stačí řešit ve městech.
Na obce se bude kašlat i dál.
Rozhovory
připravila Kristýna
Vodrážková
manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji
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Schůzky s novými ministry mají otevřít diskuze
Aktuálně
nad problematickými tématy
Po jmenování nové vlády rozeslalo Sdružení místních samospráv ČR jednotlivým členům dopisy, které shrnují dosavadní působení pracovních skupin SMS ČR v ministerských agendách. Sdružení v dopisech předkládá témata, která
jsou pro toto volební období prioritní. V reakci na ně nyní probíhají schůzky, jejichž cílem není najít okamžitá řešení
problémů, ale otevřeně o nich začít diskutovat.

Nejprve s ministrem školství
Petrem Gazdíkem
Jako první na zaslaný dopis zareagoval ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.
Schůzka se konala poslední lednový čtvrtek a za
SMS ČR se jí účastnila předsedkyně Eliška Olšáková, předseda pracovní skupiny PS pro školství,
sport a kulturu Oldřich Vávra a legislativní analytička pro školství Lenka Matějová.

O čem se jednalo?
Představitelé SMS ČR vyložili na stůl několik
zásadních témat, kterým se pracovní skupina
dlouhodobě věnuje a na jejichž výsledném řešení se v podobě partnera podílí v rámci vybraných komisí a pracovních skupin na ministerstvu školství.

Střední článek,
odměňování ředitelů
a další
„Za prioritní považujeme dokončení diskuzí ohledně výsledné podoby středního článku. Dál chceme
vést debatu na téma odměňování ředitelů ve školách. S tím také souvisí oblast pravomocí zřizovatelů při konkursech na ředitele školy a možností jeho
odvolání, kde dlouhodobě upozorňujeme na výrazně svázané ruce zřizovatele,“ vyjmenoval předseda pracovní skupiny Oldřich Vávra s tím, že zřizovatelům by zároveň prospělo lepší vzdělávání ve svéře regionálního školství. „Klíčová jsou
rovněž témata zajištění dostatečného financování
i nepedagogických pracovníků ve školství, podpora
investic a rekonstrukcí,“ uvedl dále po jednání
s ministrem předseda skupiny.

Udržet i menší školy na venkově
Jedním z klíčových faktorů rozvoje venkovských
regionů je udržet na venkově i ty menší školy.
„I na to se chceme zaměřit,“ řekla celostátní předsedkyně sdružení Eliška Olšáková. SMS ČR, jež
je také povinným připomínkovým místem pro
návrhy z dílny MŠMT, tak jako v jiných oblastech, zastupuje a hájí zájmy obcí v regionálním
školství. „Proto velmi oceňuji, že nás MŠMT považuje i pod novým ministerským vedením za rovnoprávného partnera,“ dodala.
Lenka Matějová
legislativní
analytička PS
pro školství, sport
a kulturu

Drobné změny ve zveřejňování rozpočtových dokumentů.
Víte o nich?
S prvním dnem letošního roku vstoupily v účinnost drobné změny v pravidlech pro zveřejňování rozpočtových dokumentů. Kromě rozpočtu obce se nová úprava týká střednědobého výhledu rozpočtu, pravidel rozpočtového provizoria a závěrečného účtu. Zatímco dosud měly obce povinnost ponechat tyto dokumenty zveřejněné až do schválení jejich náhrady zastupitelstvem obce, nově budou muset být zveřejněny minimálně až do zveřejnění této náhrady.

Do jakého data
musí být rozpočet zveřejněn?

Nezapomeňte ani na
rozpočtová opatření

ment zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Rozpočet obce musí být zveřejněn minimálně
do 31. prosince roku, na který je schválen. Pokud však obec hospodaří část roku podle pravidel rozpočtového provizoria, musí ponechat
rozpočet za minulý rok zveřejněný až do zveřejnění nového schváleného rozpočtu obce.
Od 31. prosince předchozího roku až do zveřejnění nového schváleného rozpočtu je zároveň
nutné nechat zveřejněná příslušná pravidla
rozpočtového provizoria.

I nadále se zveřejňují také rozpočtová opatření, a to po celou dobu zveřejnění toho rozpočtu obce, který se daným rozpočtovým opatřením mění.

Dobrá zpráva!

Kde se dokumenty zveřejňují?
Všechny dokumenty se zveřejňují na internetových stránkách obce. Současně obec na
úřední desce oznámí, kde je příslušný doku-

Dobrou zprávou je, že podle našich informací
již nová pravidla mnoho obcí v praxi naplňovalo
a změny by tak neměly
činit zásadní problémy.
Dominik Hrubý
legislativní analytik
SMS ČR

Přehledná tabulka změn
Dokument
Rozpočet obce

Kdy nejpozději zveřejnit
Kdy lze sejmout – dosud
Do 30 dnů od jeho schválení Po schválení rozpočtu na
následující rok
Závěrečný účet
Do 30 dnů od jeho schválení Po schválení závěrečného účtu
za následující rok
Střednědobý výhled rozpočtu Do 30 dnů od jeho schválení Po schválení nového
Pravidla rozpočtového
Nejpozději 31. 12.
Po schválení rozpočtu obce na
provizoria
předcházejícího roku
rok, na který jsou schválena
Rozpočtové opatření
Do 30 dnů od jeho schválení Po sejmutí rozpočtu, který se
rozpočtovým opatřením mění
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 2/2022

Kdy lze sejmout – od 1. 1. 2022
Po zveřejnění rozpočtu na následující rok, avšak
nejdříve po skončení roku, na nějž je schválen
Po zveřejnění závěrečného účtu
za následující rok
Po zveřejnění nového
Po zveřejnění rozpočtu obce na rok,
na který jsou schválena
Po sejmutí rozpočtu,
který se rozpočtovým opatřením mění
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SMS ČR vyzývá obce ke společnému nákupu energií
Stávající situace na trhu energií se dotýká občanů, podnikatelů a stejnou měrou dopadá i na obce, města a příspěvkové organizace. SMS ČR hodlá v rámci své legislativní činnosti upozorňovat na neudržitelnost stávajícího stavu
a prověří i možnost právní obrany proti jednostrannému ukončování smluv, případně nekalému chování dodavatelů.
Stávající stav, kdy se podmínky některých dodavatelů mění ze dne na den, však vyžaduje
okamžité řešení. Proto se SMS ČR obrací otevřeným dopisem na starosty a zastupitele s nabídkou společného nákupu energií. V případě
zájmu mohou vyplnit do konce února dotazník, na základě jehož výsledků podnikne sdružení další kroky.

Nákup probíhá
na Českomoravské komoditní burze
Kladno
Sdružení místních samospráv ČR v minulosti
opakovaně provedlo společný nákup, naposledy pro cca 100 obcí. Nákup probíhá na Českomoravské komoditní burze Kladno. Potěšující
je, že obchody uzavřené na této burze jsou
platné i v této době a obchodníci, kteří zde obchodují, jsou natolik silní, že nepodléhají aktuálním výkyvům (ukazuje se, že podmínky
ČMKBK pro vstup eliminují spekulanty).

SMS ČR spolupracuje
se společností FIN-servis
Při nákupu na burze se cena odvíjí podle aktuální situace a je možné, že v jiný čas bude lepší
nebo i horší. Aby výsledná cena odpovídala
představám soutěžících, je při zahájení obchodu nastavena její maximální možná výše. Pro
co nejlepší nastavení podmínek a poradenství
spolupracuje SMS ČR se společností FIN-servis.
Zatímco SMS ČR zajistí vzájemnou komunikaci
a koordinaci ve společném nákupu, FIN-servis
vystupuje v roli tzv. dohodce (makléřská společnost). Smlouvy na jednotlivá odběrná místa
jsou po ukončení soutěže uzavírány již s kaž-

dou organizací samostatně. Náklady spojené
s poplatky uhradí SMS ČR a následně se rozdělí mezi soutěžící. Jejich výše závisí na spotřebě
elektřiny a plynu jednotlivých soutěžících a pohybuje se v jednotkách tisíců.

Vadí nevadí
Soutěžit je možné i v situaci, kdy máte aktuálně zasmluvněné dodávky, které budou končit
v blízkém horizontu. S ohledem na stávající situaci ale nelze zodpovědně doporučit vstupovat do soutěže v případě, že máte zasmluvněno na období např. do konce roku 2022.

Výhodou je jistota
nejlepší ceny
Zásadní výhodou společného nákupu je možnost nákupu ve větším objemu, jistota aktuálně nejlepší ceny bez překupníků a nejistých

rad, soulad postupu podle zákona o zadávání
veřejných zakázek a (jak ukázal aktuální stav)
výrazně větší jistota dodávek za sjednaných
podmínek, než zažívá řada odběratelů nyní.

Zvažujete to?
Vyplňte do konce února dotazník
V případě, že tento postup zvažujete, prosíme
o vyplnění dotazníku, a to nejpozději do konce
února (odkaz na dotazník naleznete zde nebo
na webových stránkách www.smscr.cz). Po vyhodnocení osloví SMS ČR konkrétní zájemce
s podrobnými informacemi.
Oldřich Vávra
místopředseda
SMS ČR

Vzdělávací videokurzy seznamují s tématy Školy místních samospráv
Celkem 14 vzdělávacích videokurzů vzniklo v rámci projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21“, reg. č. CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/0010271, který je spolufinancován z EU. Videokurzy vycházejí z témat Školy místních samospráv a vhodně ji doplňují. Zaměřují
se vždy na několik konkrétních problémů každého tématu, jakými jsou např. zákon o obcích, zákoník práce, veřejné finance, životní prostředí, sociální oblast, krizové řízení atp. Videokurzy poslouží jako další vzdělávací materiál pro volené zástupce a zaměstnance obcí I. typu. A kde
je najdete? Po přihlášení jsou dostupné na www.portalzastupitele.cz.

Portál zastupitele představuje únorové kurzy. Zaregistrujte se na ně
Volení zástupci a zaměstnanci obcí I. typu mají možnost registrovat se na
online kurzy, které jsou pro ně připraveny na www.portalzastupitele.cz.
Kurzy jsou poskytovány zdarma, všechny se konají formou videokonference.

15. 2. Š KOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV – INTENZIVNÍ KURZ
17. 2. V
 YBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ
V PRAXI
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23. až 25. 2. Kurz na míru: SPISOVÁ SLUŽBA
24. 2. Stáž: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OPATROVNICTVÍ V MALÝCH
OBCÍCH
24. 2. VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ
V PRAXI
Jitka Mattyašovská
manažerka vzdělávání v SMS ČR
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Téma
Obec obci:
Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám
rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!
Brzy to bude osm měsíců ode dne, kdy se nad jižní Moravou a ústeckou obcí Stebno prohnalo tornádo. Stálo to hodně. Lidské životy, majetek. Kdybychom se teď vrátili v čase a pak si události přetočili jako ve zrychleném filmu až do
současnosti, viděli bychom na několika místech naší země hemžící se lidská mraveniště, lidi, kterým se rázem změnily priority. Viděli bychom bolest, žal, úmornou práci, ale také vlnu solidarity, konkrétní pomoci a lásky.
Kde jsou obce, samosprávy, kde je nouze a potřeba pomáhat, tam nikdy nechybí ani Sdružení místních samospráv ČR, které bezprostředně po katastrofické události přišlo s programem pomoci nazvaným Obec obci. Společně
s Českou spořitelnou zřídilo pro každou zasaženou obec transparentní účet. Díky programu se
tak podařilo vybrat bezmála 50 milionů korun.
„Práva k nakládání s transparentními účty, na
nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc
od stovek obcí z celé ČR, jsme postiženým obcím předali na začátku loňského října,“ uvedla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková s tím, že celkem
se podařilo získat 49 837 317 Kč, které mohou
obce využít na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení,
podle priorit každé z nich. Jak se peníze rozdělily a co za ně obce pořídily či pořídí?
Uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle
rozhodnutí samotných dárců rozdělena následovně:
• Hrušky:
8 511 600,37 Kč
• Lužice:
5 673 623,37 Kč
• Mikulčice:
6 233 872,32 Kč
• Moravská Nová Ves:
7 070 220,32 Kč
• Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32 Kč
•	
Hodonín (místní část Pánov):2 405 853,34 Kč
•	Hodonín (část Bažantnice): 2 251 789,32 Kč
• Týnec:
3 252 765,32 Kč
• Tvrdonice:
2 889 520,32 Kč

Dalších osm milionů rozdělilo
SMS ČR mezi pět nepostiženějších
Na konci roku 2021 došlo rovněž k rozdělení
prostředků z nepojmenovaného účtu, který
nebyl určen konkrétně žádné z postižených

obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková částka
ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět
nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikulčice. „Velmi si
vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného účtu ponechaly právě nejponičenějším obcím,“
uvedla dále Eliška Olšáková, která je s vedením obcí v kontaktu.

Postižené obce
vzkázaly poděkování
„Ráda bych všem tlumočila i jejich díky a upřímnou
vděčnost. Jak si jistě umíte představit, všem obcím
přišly peníze vhod a již nyní jsou vynakládány na
projekty obnovy,“ upřesnila předsedkyně sdru-

žení, která má od obdarovaných aktuální zprávy o tom, na co konkrétně prostředky z projektu využívají.

Hrušky:
Škola, tělocvična i střecha kostela
V Hruškách peníze použili na opravu střechy
a výměnu oken základní školy, také na opravu
střechy tělocvičny. Letos zde budou pokračovat
opravy fasády a jelikož původní parkety poničila
voda a zatím byly jen lokálně vyspravené, dojde
i na výměnu podlahy, aby mohla škola zase fungovat jako dříve. Nová už je také střecha kostela
sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec. V neposlední řadě by zde rádi obnovili zeleň v intravilánu a také zahradu mateřské školy.

Opravená škola v obci Hrušky, nahoře stav po tornádu
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 2/2022
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Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves:
Zdravotní středisko, školy
i veřejné prostranství
Moravská Nová Ves opravila za věnované peníze zdravotní středisko, mateřskou školu a jednu
budovu základní školy pro 2. stupeň. Další peníze použila na úpravu veřejného prostranství.

Lužice:
Veřejné osvětlení, rozhlas, zeleň
či zdravotní středisko
Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví nové zdravotní středisko, které bylo třeba na základě rozhodnutí statika
zbourat.

Mikulčice

Mikulčice: Klubovna pro děti
i střechy veřejných budov
V Mikulčicích použijí peníze na opravu klubovny
pro děti, také na opravu střech základní a mateřské školy, kulturního domu a sportovní haly.

va po akutní opravě (tj. výmalbě a pořízení interaktivní tabule) dětem z Hrušek. Další finance zde použili na výsadbu zeleně, která nahradí
tu, jež byla ze dvou třetin zničena (např. lipová
alej). Část prostředků věnují hasičům, kteří je
použijí na vybavení a opravu hasičské zbrojnice.

Hodonín: Sportovní hala,
psí útulek, ZOO i byty

Týnec: Zdravotní středisko
a služebna městské policie

V Hodoníně peníze pomohly při opravě sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy
i městských bytových domů.

V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního
střediska a služebny městské policie. Část peněz,
které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější
obce, poslali je například do Moravské Nové Vsi,
kde má Týnec matriční úřad a kam také chodí týnecké děti do školy, jež byla rovněž poničena.

Tvrdonice: Z budovy školy
vznikne komunitní centrum
Tvrdonice plánují přestavět bývalou budovu
školy na komunitní centrum. Nyní slouží budo-

Olšáková: Vlna solidarity
překvapila nás i obdarované
„Jménem Sdružení místních samospráv ČR bych
ráda vám a vaším prostřednictvím i vaší obci a spoluobčanům poděkovala za to, že jste se zapojili do
projektu finanční pomoci těm, které v loňském roce
zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato
kalamita vyvolala mezi samosprávami, mile překvapila nás i obdarované. Osobně musím říct, že
jsem na akceschopnost a velkorysost našich obcí,
kterou v takové chvíli projevily, nesmírně hrdá,“
napsala starostkám a starostům v dopise Eliška Olšáková. „Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás dokáže přenést i přes
nečekané tragédie. A že naše dobré skutky se nám –
byť často oklikou – vrátí,“ dodala na závěr.

Týnec
8
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Hazardní daň, dřevo, hasiči, materiál
a práce všeho druhu
Do obcí, kterým extrémní bouře s krupobitím a tornádem zničila 24. června 2021 domy, zeleň i veřejné budovy, se velmi brzy sjeli pomocníci z celé země. Nastalo hemžení pracantů z řad členů jednotek dobrovolných hasičů, ale i jiných
spolků, řemeslníků, jednotlivců, skupin. Některé obce přispěly neuvěřitelnými částkami. Pojďme si alespoň některé
z těchto unikátních pomocí připomenout.

Dolní Dvořiště věnovalo
sedm milionů z hazardní daně
Celkem sedm milionů korun poslala na jižní
Moravu a do ústeckého Stebna jihočeská obec
Dolní Dvořiště. Ves v jižní části okresu Český
Krumlov je známá především jako jeden z nejdůležitějších silničních přechodů mezi ČR a Rakouskem. Enormní částku si mohla dovolit díky
příjmům z odvodů firem provozujících hazardní hry. „Rádi jsme se podělili a měli alespoň dobrý pocit z toho, že se peníze vydělané za hříchy v kasínech
dostaly na správné místo,“ uvedl starosta Ivan Kůta s tím, že o celkové výši pomoci rozhodlo k jeho velké radosti zastupitelstvo už asi pět dnů od
katastrofy. „Byla to solidarita vůči ostatním samosprávám, které během chvilky přišly o vše, co vybudovaly, opravovaly a plánovaly,“ odpověděl starosta na otázku, proč se k velkorysému kroku
rozhodli. „Děkujeme SMS ČR za zpětnou vazbu.
Potěšilo nás, jak byly peníze použity a kde všude pomohly,“ dodal Ivan Kůta a popřál obcím, aby brzy obnovily nejen základní infrastrukturu, ale
hlavně spolkový život.

Peníze z kasín a dobrovolní hasiči
Česká Kubice v Plzeňském kraji, kde žije necelá
tisícovka obyvatel, poslala na jižní Moravu milion korun. I tyto peníze pocházely hlavně z hazardní daně, neboť se na území obce vyskytuje
mnoho kasín. Další obce z kraje vyslaly dobrovolné hasiče. „Například starosta městyse Všeruby a dobrovolní hasiči ze Všerub a Nové Vsi pomáhali v nejpostiženější části obce Hrušky od 28. června,“
jmenuje namátkou krajský manažer SMS ČR
Roman Svoboda.

V Libereckém kraji nezapomněli ani na hospodářská zvířata

Z Jindřichovic vezli stavební
materiál dlouhých 400 kilometrů
Do okamžité pomoci se zapojili dobrovolníci
ze všech krajů republiky. Pozoruhodní byli například dobrovolní hasiči z Jindřichovic v Karlovarském kraji, kteří museli ujet 400 kilometrů, aby se do postižených míst dostali. Přivezli
různý stavební materiál, který nakoupili za
27 tisíc korun. Ani zbylí Jindřichováci nelenili
a hned na druhý den uspořádali koncert pro
Moravu, kde tuto částku téměř celou vybrali.

Z materiální pomoci
byly nejvítanější střešní latě
Naopak nejblíže to měli do postižených obcí
dobrovolníci z Jihomoravského kraje. Osobně
se zde do pomoci aktivně zapojila i krajská
manažerka SMS ČR Blanka Březinová. Nejen
jako dobrovolnice a očitá svědkyně tehdejších
událostí dnes vzpomíná na telefonáty starostů, kteří nabízeli materiální i jinou pomoc.
„V době tragédie volali a nabízeli lopaty, plachty, hřebíky, oblečení, drogerii. Toho všeho tam ale
byla už spousta,“ říká manažerka, která byla pomáhat v Lužicích a Mikulčicích. „Pokud ale někdo zavolal s tím, že nabízí střešní latě a krovy, byl
vřele vítán. Hlavně po latích byla velká sháňka,“
uvádí a hned si také vybavuje telefonát se starostou Petrova nad Desnou v Olomouckém
kraji Jánem Halcinou, jenž zprostředkoval pomoc od tamějších podnikatelů, kteří zaslali
kamión střešních latí a krovů.

la jsem obrovskou radost ze solidarity lidí, ale zároveň jsem hrůzu prožívala s lidmi, které to zasáhlo. A děkovala jsem Bohu, že se to mojí rodiny
netýká. Sbírat na poli dětské plavečky, bábovičky,
bačkůrky bylo hodně smutné, beznadějné,“ říká
Blanka Březinová.

Dobrovolníci čistili cihly, děti
poslaly sladkosti svým vrstevníkům
Hned šest kamionů se stavebním materiálem
poslaly na jižní Moravu obce a města Frýdlantska v Libereckém kraji. Organizátoři nazvali
svou kampaň PO_VICHRU. Jednou z netradičních aktivit této kampaně bylo čištění cihel
z bývalé zdemolované Textilany v Novém Městě pod Smrkem a jejich následný odvoz. Brigádně se do této akce zapojilo mnoho občanů.
S dodávkou materiálu pak putovaly i sladkosti pro děti, které jim poslali jejich vrstevníci z Dolní Řasnice. Tady se nezapomnělo ani na
hospodářská zvířata, pro která občané zajistili
tři tuny obilí. Mikroregion poskytl rovněž finanční pomoc ve výši jednoho milionu korun.

Dětské plavky a bačkůrky na poli…
Hasiči Všeruby pomáhali v Hruškách

„Já jsem se taky snažila, jak jsme mohla. Byla jsem
pomáhat, pekla sekanou, přispěla finančně… Mě-
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Místostarosta odvezl prkna a latě

telstvu jsme to jednohlasně schválili, konalo se totiž bezprostředně po řádění tornáda, takže tam jistě hrály roli i emoce,“ uvedla starostka Vizovic
Silvie Dolanská. Na pomoc poslalo město také
hasiče s materiálem.

Místostarosta obce Stružnice z Libereckého
kraje osobně odvezl do Moravské Nové Vsi
dřevěné latě a prkna, která získal z okolních firem, také úklidové a dezinfekční prostředky
a trvanlivé potraviny. Ani tím ale výčet pomoci
zdaleka nekončí…

Starosta zorganizoval pomoc
pro samoživitelku z Hrušek

Budislav, Jarošov
a Poříčí u Litomyšle spojily své síly
Ani obce Pardubického kraje nezůstaly pozadu.
Svoje síly spojily například obce Budislav, Jarošov a Poříčí u Litomyšle. Zapojili se hasiči, řemeslníci, starostové, občané a firmy z okolních obcí. Společně nakoupili materiál a pak ho jeli na
Moravu, konkrétně do Mikulčic, doslova zpracovat. Celkový objem stavebního materiálu se
znásobil také štědrými příspěvky od občanů.
Přispívaly i firmy z okolních obcí.

V konání mladých dobrovolníků
vidí starosta velkou perspektivu
Hasiči z Poříčí se na místo vypravili hned čtyřikrát, pokaždé zde strávili několik dnů. Stejně
tak se na Moravu opakovaně vraceli dobrovolníci (taktéž hasiči a řemeslníci) z Jarošova a Budislavi. „Zastupitelstvo obce si velmi váží aktivity
mladých hasičů. Bez jejich odvahy, chuti a nadšení
pro pomoc postiženým v nouzi by uvolněné finanční
prostředky ztrácely ten patřičný efekt. Právě dovoz
zakoupeného materiálu na konkrétní místo, konkrétním rodinám, byla ta nejrychlejší a nejúčinnější
forma pomoci. V konání mladých hasičů vidím velkou perspektivu nejenom pro SDH, ale pro celou
obec,“ říká starosta obce Poříčí u Litomyšle František Bartoš.

Po příjezdu na místo došla
mladým hasičům řeč
„Je těžké popisovat někomu něco, co ten druhý nikdy
nezažil. Po příjezdu na místo nám došla řeč. V autě
bylo naprosté ticho, nikdo z nás nemohl uvěřit, jakou
zkázu za takovou chvilku dokázalo tornádo napáchat. Před sebou jsme viděli jen trosky domů bez
střech, štítů, některé tam nebyly vůbec. Všude ležely
hromady sutin, trámů a polámaných stromů. Naše
pocity a dojmy z první výpravy byly natolik silné, že
jsme nedokázali zůstat nečinně sedět. Domluvili
jsme se, že musíme pomoci, co nám možnosti dovolí.

Hasiči přijeli s pomocí z Pardubického kraje

Sil jsme měli díky adrenalinu dost,“ popsali v Poříčském zpravodaji mladí hasiči.

Nejvíc chyběla kvalifikovaná
pracovní síla
A jaká pomoc na jižní Moravu putovala například ze Zlínského kraje? Město Slavičín schválilo v rozpočtu příspěvek ve výši 200 tisíc korun.
V pomoci pokračovalo i nadále skrz jednotku
dobrovolných hasičů, kteří se přeškolili na zedníky, podavače, tesaře atd. Kvalifikovaná pracovní síla na jižní Moravě chyběla nejvíc.

Starosta Slavičína odvezl
na jižní Moravu vánoční stromky
Starosta města Tomáš Chmela odvezl 14. prosince obyvatelům Moravské Nové Vsi z městských lesů 20 vánočních stromků. Zásilku předal obyvatelům poškozené ulice U Sokolovny
společně s tamním rodákem a slavičínským
občanem Ivanem Zálešákem.

Welness pobyt
pro ředitelku mateřinky
Město Slavičín také zaplatilo wellness pobyt
v místním čtyřhvězdičkovém hotelu Zámek
Wichterle ředitelce školky Moravské Nové Vsi,
která dokázala „vydupat ze země“ bleskurychlou obnovu zařízení. Školka otevřela 1. září,
přestože nejsilnější proud tornáda zcela zpustošil zahradu mateřinky, vyvrátil třicetileté borovice a na budově samotné zničil okna, střechu i podlahy a interiéry.

Vizovice poslaly milion korun
Rovný milion korun uvolnilo ze svého stomilionového rozpočtu město Vizovice. „Na zastupi-

Osobní pomoc zvolil starosta Vysokého Pole
Josef Zicha. Přes své známé se dostal do Hrušek k samoživitelce se dvěma malými dětmi,
kterým tornádo zničilo nový dům. Na webu obce je tragédie popsána takto: „Při příchodu osudové katastrofické bouřky, když šla Dagmar zavřít
do patra okna, mohla jen bezmocně sledovat, jak se
v pokoji, do kterého vešla, začíná zvedat linoleum.
Běžela se schovat na záchod a najednou místo stropu nad ní bylo jen nebe. Zraněná od padající střešní
krytiny běžela pro malou čtyřtýdenní dcerku Reginku do přízemí, které bylo plné zvířeného prachu
a písku. Dagmar, sedmiletý Kristián i malá Reginka
se zachránili, zranění jsou ošetřena, ale trauma
z těch chvil hrůzy si ponesou dál. Tornádo jim vzalo
nejen střechu nad hlavou, ale i vybavení domácnosti včetně výbavičky, kterou měla paní Dagmar nachystanou pro miminko. Zmizelo chodítko, jídelní
židlička, zábrana na schody, přebalovací pult…“
Starosta Zicha sehnal chlapy z obce – zedníky, tesaře, stavební inženýry – celkem jich bylo
25, a vydali se na místo. Stavební inženýr prohlédl škody, rozhodl, co se postaví znova, to zadal zedníkům, střechu tesařům. A paní Dagmar
i její děti už bydlí v novém.

Tentokrát bez dlouhých debat
A na skok také do Ústeckého kraje. Obec Těchlovice na Děčínsku se rozhodla pomoci zprostředkováním darů od místních občanů, které následně doplnila vlastním příspěvkem. Dle slov
starosty Jiřího Hýla se na zastupitelstvu zvažuje
investice každé koruny. Tentokrát se ovšem zastupitelé bez dlouhých debat rozhodli zaokrouhlit částku na rovných 100 000 korun.

Malé obce přispívaly
velkými částkami
Přes 2,5 milionu korun zaslaly prostřednictvím
programu Obec obci moravskoslezské obce.
Největší finanční příspěvek z Moravskoslezského kraje poslalo téměř desetitisícové město Frýdlant nad Ostravicí, které zasaženým obcím pomohlo částkou 500 000 korun.
Velkými částkami přispívaly ale také malé
obce! „Sto tisíc korun například poslala členská
obec Křišťanovice, která má pouhých 250 obyvatel.
Po sto tisících zaslaly také obce jako Životice u Nového Jičína, členské Bordovice, dalších 80 tisíc zaslala obec Kujavy,“ vypočítává krajský manažer
Michal Dresler. „Moravskoslezské obce byly několikrát zasaženy povodněmi. Vážili jsme si jakékoliv podpory, proto ji rádi opětujeme,“ dodal.
Finanční i materiální pomoc putovala samozřejmě i z obcí kraje Vysočiny a ze Středočeského kraje. Namátkou například středočeská obec Ostrov zaslala obci Hrušky 50tisícový
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Starosta Vysokého Pole Josef Zicha (první zleva) s partou ochotníků z obce

dar, stejnou částku zaslal i Kamýk nad Vltavou,
kde se navíc podařilo vybrat dalších bezmála
100 tisíc korun od občanů.
A tak by se dalo pokračovat dál nekonečným seznamem a výčtem finančních i jiných
položek.
Zpracovala
Marie Šuláková
ve spolupráci
s předsedkyní SMS ČR
Eliškou Olšákovou
a krajskými manažery
SMS ČR

Díky projektu Obec obci byly finanční dary
využity transparentně a smysluplně
Tornádem poničené obce vzkázaly prostřednictvím SMSKY poděkování všem, kdo pomohli. Ať už finančně, formou
dobrovolnických prací, nebo dodávkou potřebného materiálu. Projekt Obec obci pak oceňují zejména proto, že zaktivizoval a zároveň dával záruky především menším obcím, že jejich finanční dary budou využity transparentně, smysluplně a se znalostí obecní problematiky. „A to mohu za Lužice garantovat,“ říká v rozhovoru starosta Tomáš Klásek.
Pane starosto, jak se změnil život
v Lužicích za sedm měsíců po tornádu?
Život v naší obci se od tragického tornáda mění
trvale. Po prvotním šoku, stresu, uvědomění
si katastrofických rozměrů celé situace začaly
práce na odklízení trosek, vyčištění zbytků domů, uklízení zahrad, vinohradů, přesném zmapování rozsahu škod a hledání technického
a stavebního řešení a nápravy onoho apokalyptického stavu. Problémem byly samozřejmě kapacity stavebních firem a řemeslníků, ceny stavebních materiálů atd. Prvotní šok postupně
vystřídalo odhodlání se s nepřízní osudu porvat
a uvést poničenou část obce, a to jak na majetku
soukromém, firemním či obecním, do původního, v mnoha ohledech nového a lepšího stavu.

Jak to u vás dnes vypadá?
Momentálně je situace klidnější, což souvisí se
zimním obdobím a omezením stavebních aktivit, lidé střádají síly na jarní a letní práce, aby
mohli zahájené opravy a rekonstrukce dokon-

čit. Zasažené domy mají nové střechy, výplně
otvorů, nejeden z nich už má novou fasádu.
Do celkové atmosféry v obci se samozřejmě
promítnul i covid, který omezil kulturní a společenský život v obci, pro zdejší region tolik typický. Vnímám na jedné straně jakousi únavu,
opotřebování a vyčerpání, na druhé pak odhodlání, nasazení, invenci a chuť všechno překonat. Nesmíme ztrácet naději. Jakási jiskra,
veselí, barevnost však schází. Myslím, že to není pouze tornádem, vnímám jakousi nenáladu
ve společnosti obecně. A příčin je jistě více.

Můžete alespoň stručně
zrekapitulovat, jaké škody tornádo
ve vaší obci napáchalo?
Nechci se ohánět jakýmikoliv čísly, ta jsou zavádějící, matoucí a v mnoha směrech nepřesná. V obci bylo zasaženo různou měrou cca 200
objektů, zejména rodinných domů, ale stejně
tak objektů rekreačních, zahradních domků
atd. Tornádo zasáhlo i dva velké průmyslové

Zdravotní středisko bylo první úplně demolovanou budovou v obci Lužice
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areály v obci – Moravské naftové doly a společnost Groz-Beckert Czech s.r.o. Zde byly škody na
budovách i technologiích ve výši stovek milionů korun. Úplně demolováno na základě rozhodnutí statiků bylo sedm rodinných domů, ve
zhruba třiceti případech byla demolice částečná – celé patro, podkroví… Rozsáhlé škody
vznikly v obci na zeleni, zasaženy byly hektary
obecních lesů, veřejné zeleně stejně jako soukromých sadů, vinohradů, zahrad. Z obecních
budov jsme byli nuceni na základě rozhodnutí
statika úplně demolovat budovu zdravotního
střediska se čtyřmi lékařskými ordinacemi,
obecní ubytovnou a sklady materiálu a dále
nájemní dům s pěti obsazenými byty, služebnou obecní policie a dalšími obecními sklady.
Naštěstí se tornádo vyhnulo školním budovám, nově zrekonstruované sokolovně, radnici,
sportovní hale atd. Všechny tyto nezasažené
objekty pak byly využívány jako zázemí při pracích na likvidaci tornádových škod. Některé jiné zasažené obce takové štěstí neměly.

Na základě posudku statika jste
museli zdravotní středisko zbourat.
Stavíte nyní nové?
Zdravotní středisko bylo první úplně demolovanou budovou v obci. V objektu zůstalo téměř úplné vybavení všech čtyř ordinací, jež patřilo jednotlivým lékařům (praktický, dětský,
zubař, gynekolog). Ti nyní ordinují v provizorních podmínkách buď přímo v Lužicích – praktická lékařka, nebo v okolí – např. Hodonín.
Všichni se těší na letošní podzim, kdy se přestěhují do nových prostor nyní budovaného
Domu zdraví. Orgány obce tento projekt připravovaly téměř dva roky. Pro tyto účely byl zakoupen nový pozemek a v den tornáda, několik
desítek minut před onou apokalypsou, zastupitelstvo obce, které právě zasedalo, rozhodlo
o vítězi veřejné zakázky.
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Šlo tedy o projekt, který vstupoval do
finální a realizační fáze...
Za jakých okolností to bude a co nás potká,
však netušil vůbec nikdo. V sobotu 24. července 2021 proběhla pokládka základního kamene stavby, jež od té doby kontinuálně probíhá.
V současné době je hotova hrubá stavba, zastřešení, dokončuje se stavba příček uvnitř budovy. Vše směřuje k zahájení prací na vnitřních
rozvodech a instalacích. Vnímám nový Dům
zdraví jako jakýsi symbol obnovy poničených
Lužic. Letos v září, kdy má být stavba dokončena, bychom rádi instalovali ve veřejném prostoru před budovou sochu, která bude tornádo
připomínat. Na stavbu Domu zdraví využijeme i část prostředků z veřejné sbírky.

Co všechno se za těch asi osm měsíců
stihlo v obci opravit?
V uplynulých měsících jsme opravili tři čerpací
stanice kanalizace, podstatnou část veřejného
osvětlení a obecního rozhlasu, v zasažené oblasti jsme provedli kompletní monitoring kanalizace, vyčistili jsme a zlikvidovali zasaženou zeleň, došlo k úpravě některých zpevněných ploch tam, kde to mělo logiku. O Domu
zdraví jsem již hovořil. Připravujeme nezbytné
projekty, bez nichž se nepohneme z místa.
Obec je plně funkční, fungují všechny zavedené a očekávatelné služby, jež může třítisícová
obec nabídnout.

Co nyní aktuálně řešíte?
V současné době již nelze rozdělit práci radnice
a orgánů obce na záležitosti tornádové a netornádové. Důležité je, že máme schválený rozpočet z prosince 2021, máme připravené projekty
a můžeme podle nich postupovat. V těchto
dnech zahajujeme práce na rekonstrukci a obnově sokolského hřiště, které sloužilo po tornádu jako mezideponie vzniklého odpadu, sklad
materiálu atd. Rádi bychom tak měli do prvního
výročí tornáda celý sokolský areál (sokolovna
a přilehlé hřiště) dokončen, opraven a zrenovován. Byla by to jedna z vizitek práce stávajícího
zastupitelstva. Samozřejmě připravujeme i připomenutí onoho nešťastného 24. června 2021,
hned týden nato u nás snad budou probíhat po
třech letech v normálních podmínkách hody.
A proč to nepřiznat? Při všech těchto starostech
a množství práce se začínáme připravovat na
podzimní komunální volby. Ono to rychle uteče,
hledáme a oslovujeme lidi na kandidátky atd.
Nenudím se, a do toho opravuji svůj dům, který
byl tornádem taktéž zasažen.

Ano, víme, že i vy sám jste přišel o dům.
Jak to vypadá s vaším bydlením?
Abych vše upřesnil. Nepřišel jsem o dům, přišel jsem o jeho polovinu, o celé obytné podkroví, kde bydlel syn, který trpí epilepsií a pobírá částečný invalidní důchod. V době tornáda naštěstí nebyl doma, protože nevím, jak by
to s ním v opačném případě dopadlo. Doma
nebyl naštěstí ani syn mé partnerky. Apokaly-

„Nový Dům zdraví vnímám jako jakýsi symbol obnovy poničených Lužic,“ říká starosta Tomáš Klásek
psu jsem tedy viděl v zasažené části obce i na
svém domě. Obrovsky nám pomohla rodina,
kamarádi a známí, kteří likvidovali škody na
majetku, stěhovali to, co nám zůstalo, provedli provizorní zastřešení domu, následně nám
pak kamarádi přijeli zhotovit i střechu definitivní (smekám před všemi tesaři a pokrývači,
dnes přesně vím, jak to jsou těžce, tvrdě a chlapsky vydělané peníze). První dny po tornádu
jsme prožívali, resp. přespávali u našich známých, od počátku července jsme v penzionu,
kde nám ubytování nabídli kamarádi.

Kdy se budete stěhovat zpátky domů?
Do zrekonstruovaného domu bychom se rádi
stěhovali během letošního května. Snad to vyjde. Legraci si dělám z toho, že přímo z práce
jdu na penzion a začíná mi „dovolená“. V práci
samozřejmě trávím mnoho času, pak většinou
jedu na barák, kde vykonávám pomocné a neodborné práce, uklízím, projednávám s řemeslníky další postup. V hlavě během dne několikrát přepínám z obecního na privátní a obráceně. Nebudu se zlobit, když tento hektický
stav skončí a budu si moci práce na opravě domu odfajfkovat jako hotové. Je mnoho blízkých lidí, kamarádů, přátel, rodiny, kterým patří náš hluboký dík a vděk.

Co se vám podařilo
díky projektu Obec obci?
Co na tomto projektu oceňujete?
Tornádová apokalypsa vyvolala obrovskou vlnu
solidarity. Mám hluboko v sobě uloženo několik
silných příběhů oné pomoci, onoho odhodlání
nenechat nás v tom samotné. Dodnes mi vhánějí slzy do očí. Proč to nepřiznat. Výraznou
součástí této pomoci byla i aktivita Obec obci.
V hektické době po tornádu jsem o této aktivitě
nevěděl hned, informace se ke mně dostaly postupně. Chci tento projekt ocenit, zaktivizoval
a zároveň dával záruky především menším obcím, že jejich finanční dary budou využity transparentně, smysluplně a se znalostí obecní problematiky. A to mohu za Lužice garantovat.

V tomto okamžiku však nemohu provést přesné
vyúčtování jednotlivých darů, a to z jednoho
prostého důvodu. Všechny procesy, práce a činnosti, za které jsme platili a platíme, jsou v běhu a nejsou uzavřeny. Je třeba také uvést, že se
protahuje postup pojišťoven z hlediska likvidace škod na obecním majetku, vzhledem k nastaveným podmínkám zřejmě nedosáhneme
na žádné investiční národní dotace, které byly
v rámci živelné katastrofy vypsány, a mohl bych
pokračovat. V tomto světle pak o to více září solidarita obcí, pomoc firem a neziskového sektoru, který by rovněž neměl být opomenut. Platí
to jak pro pomoc postiženým obcím, tak pro významnou pomoc samotným obyvatelům. Byla
velká, rychlá a ještě neskončila.

Chcete něco vzkázat
Sdružení místních samospráv,
které projekt Obec obci organizovalo?
Především velké díky, dobrý nápad, dobře
a rychle zorganizovaný projekt, důvěryhodný.
A nebyl ze strany SMS ČR jediný. Takže skutečně srdečné díky.
No a mimo tornádo? Ať se sdružení daří být
dobrou servisní a zájmovou organizací obcím
a ať má stále méně práce. Protože bude-li mít
méně práce, bude to znamenat, že právní systém pro obce je srozumitelný, jasný, nedvojsmyslný, že jej chápe a orientuje se v něm bez pomoci právníků a advokátních kanceláří každý starosta, každý zodpovědný občan, spolek, sdružení.
A o to by nám mělo jít. Srozumitelný právní řád –
obecně – nepochybně přispěje k důvěře ve stát,
obec, samosprávu. Nenechme se otrávit ani na
obcích, ani u jejich zájmových sdružení. Tento
boj asi nikdy nevyhrajeme, ale musíme čestně,
korektně a nezáludně bojovat. A v tom nám nikdo nemůže zabránit.
Rozhovor vedla
Blanka Březinová
manažerka SMS ČR
v Jihomoravském
kraji
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahrnuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služby, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o.
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte,
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

Pověřenecké služby – Lenka Matějová
 lenka.matejova@sms-sluzby.cz, 724 595 111
Veřejné zakázky – Eliška Kloučková
 eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, 606 138 822
Dotační servis – Martina Kurzová
martina.kurzova@sms-sluzby.cz, 778 098 224
Strategické plánování – Marek Komárek
 marek.komarek@sms-sluzby.cz, 725 983 171
Autorská práva jednoduše – Jakub Iran

jakub.iran@sms-sluzby.cz, 732 633 384
Audit webových stránek – Michal Hinda
 michal.hinda@sms-sluzby.cz, 734 180 507
Sekretariát – Magdalena Komárková

kancelar@sms-sluzby.cz, 723 644 867

SMS-služby vydávají tři zpravodaje. Znáte je?
Nejen konzultační a přednáškové činnosti se věnují SMS-služby.
Pro obce a školy vydávají také publikace a hned tři zpravodaje. Víte, které to jsou?
ZPRAVODAJ PRO KLIENTY SMS-SLUŽBY S.R.O.

První byla Škola v právu orientovaná na školy

WWW.SKOLAVPRAVU.CZ

ČÍSLO 1/2022

WWW.SMSCR.CZ

WWW.SMS-SLUZBY.CZ

Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, administrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.sms-sluzby.cz.

Jako první začal vycházet newsletter Škola v právu (ŠVP). V roce 2020, zprvu jako dvouměsíčník, představoval a dodnes představuje svým čtenářům z řad klientů pověřenců SMS-služby leccos zajímavého z oblasti
školství. Od loňského podzimu je ŠVP měsíčník, který na konci každého měsíce zdarma obdrží klienti pověřenců SMS-služby. Nově si jej ale může za výhodných podmínek předplatit kdokoli se zájmem o aktuální
otázky českého školství. Ukázkové číslo ŠVP najdete na webu https://www.skolavpravu.cz.

Vážení čtenáři,
vítám vás v novém roce při čtení prvního čísla již třetího ročníku elektronického zpravodaje Škola v právu.
Na začátku něčeho nového si vždy přejeme, aby se to povedlo, mělo to úspěch, aby se
nám to líbilo a až to skončí, abychom byli spokojeni s výsledkem. To stejné si přejeme i my
z redakce Školy v právu. Také to přejeme vám,
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Ředitel školy a její zřizovatel?
Nechť jsou odpovědnými partnery
s jasně rozdělenými pravomocemi
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DPO PRO je hlavně pro pověřence

Milí

Na Školu v právu navázal v roce 2021 odborný měsíčník DPO PRO, určený primárně pověřencům pro
ochranu osobních údajů. Spoustu zajímavých informací ale nabídne všem, kteří mají co do činění s veřejnou správou a ochranou osobních údajů. K jeho obsahu se přitom na základě předplatného může dostat
opravdu každý. Zpravodaj DPO PRO naleznete na webu https://www.dpopro.cz.

Samospráva v právu se soustředí na právní rozměr agend
Společně s DPO PRO začal vycházet každý druhý měsíc zpravodaj Samospráva v právu (SVP), který je
klientům pověřenců k dispozici zdarma. Samospráva v právu je mladší sestrou již zmíněné Školy v právu
a soustředí se na právní rozměr agend, s nimiž se v každodenním životě setkává vedení samospráv. Webovým domovem SVP je adresa https://www.samospravavpravu.cz.
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3 x 3 aneb tři otázky pro tři šéfredaktorky
Dámy, časopis, který máte na starosti, už jsme si v kostce
představili. Nyní bychom se rádi dozvěděli i něco o vás…
Eva Janečková (šéfredaktorka DPO PRO):
Jsem temperamentní člověk, který se neustále
snaží stihnout co nejvíc věcí a udržet si a získávat rozhled v co nejvíce oblastech a oborech.
Každá drobnost pro mě může být podnětem
k několikahodinovému studiu.
Slávka Kopačková (šéfredaktorka SVP):
Označila bych se za nadšenou, možná trochu
netradiční právničku. Mám ráda, když to, co dělám, někoho obohatí. Pokládám se za optimistického člověka s velkým smyslem pro odpovědnost. Mezi moje největší koníčky patří čtení
a běh.
Lenka Matějová (šéfredaktorka ŠVP):
Myslím, že jsem mírně chaotická, lehce impulzivní a neustále (a ráda) učící se šéfredaktorka
a koordinátorka pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby.

Tlak na termíny, nespolupracující spolupracovníci, mnohdy
složité hledání témat. To jsou problémy, se kterými se setká
každý redaktor a určitě se nevyhnuly ani vám. Jistě ale existuje
řada důvodů, díky kterým se přes popsané potíže přenášíte, díky
kterým vám práce dělá radost. Které to jsou ve vašem případě?
Eva Janečková: Když mám před sebou finální podobu nového čísla,
jsem si vždy jistá, že to stálo za to. Každý článek je navíc i pro mě zdrojem nových informací. Tato práce mi pomáhá udržovat si přehled o aktuálních tématech, neustále pátrat po novinkách a blížící se legislativě.
Zároveň mě těší spolupráce se všemi, kdo se na podobě čísla podílí.
Slávka Kopačková: Věřím, že moje práce má smysl a že každé číslo čtenářům přinese informace, které jim mohou pomoci při řešení množství
otázek, jež při své činnosti pro obec řeší.
Lenka Matějová: Je to výsledná podoba zpravodaje na konci celého
procesu. A není to jen moje zásluha. Do procesu se zapojují moji kolegové v redakci, korektorka a grafik. Zpravodaj je dílem všech těchto lidí
a já mám na konci každého měsíce vždycky radost, jak do sebe všechno
zapadlo. Za to chci poděkovat. Pak mi dělají radost i děkovné e-maily od
našich škol a informace od kolegů pověřenců, že školy zpravodaj opravdu čtou.
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Třetí a poslední otázku si naše šéfredaktorky kladou samy
téměř dennodenně. Týká se totiž čtenářů jejich časopisů.
Přestože je velmi zapeklitá, na první pohled zní dost jednoduše: proč by vlastně čtenáři měli nad DPO PRO, Školou v právu
nebo Samosprávou v právu pravidelně usedat?
Eva Janečková: Každé číslo přináší nové věci, které se týkají každého, kdo
pracuje s osobními údaji, ať už jsou to nová stanoviska úřadů, připravovaná legislativa nebo aktuální rozhodnutí soudů. Každé číslo také obsahuje zkušenosti s řešením otázek, s nimiž se setkáváme v praxi. Vše se
snažíme podat srozumitelně, nebráníme se polemice a prezentujeme
i rozdílné názory na jednu věc, která nemusí mít vždy jedno řešení. Čtenář tak získává nejen přehled o aktuálním dění, ale má také možnost seznámit se s různými pohledy na témata, která se týkají i jeho práce.
Slávka Kopačková: Při plánování a přípravě každého čísla Samosprávy
v právu se snažím o to, aby představilo rozmanitá a aktuální témata.

Přestože je Samospráva v právu odborným časopisem pro oblast práva
obcí, je připravována s ohledem na co největší srozumitelnost a spíše
jako praktický návod na řešení aktuálních problémů.
Lenka Matějová: Protože píšeme o školství jinak. Snažíme se poskytovat praktické informace, které školy opravdu využijí. Myslím si, že na
koncepční otázky jsou tu jiné časopisy. My chceme informovat o aktuálním dění a změnách. Prostřednictvím rozhovorů představujeme pozoruhodné osobnosti ze školství, zveřejňujeme odpovědi z právní poradny pro školy, přibližujeme problematiku ochrany osobních údajů ve
školách a mnoho dalšího. Myslím, že nejlepší bude, pokud se čtenáři
o pravdivosti mých slov sami přesvědčí na webových stránkách časopisu
www.skolavpravu.cz.

Ať se vám ve vaší prospěšné práci i nadále daří!
Rozhovor připravily SMS-služby

Projekt Autorská práva jednoduše je tu už třetím rokem!
Víte, že projekt Autorská práva jednoduše vstupuje v roce 2022 už do třetího roku své existence? Podrobnosti o tom, jak snadno a výhodně vypořádat autorská práva u akcí pořádaných nejen samosprávami, ale také jejich příspěvkovými organizacemi nebo spolky
činnými na území obce, se dozvíte na webu https://www.smscr.cz/autorskaprava, kde najdete rovněž zbrusu nový leták. Rád vám poradí také kolega Jakub Iran, kterého zastihnete na e-mailové adrese autorskaprava@sms-sluzby.cz nebo na telefonu 732 633 384.

Autorská

Kvalitní strategický plán se nesmí uspěchat.
podpo
„Přežije“ pak bez ohledu na výsledky voleb, vědí v Tisé

V kraji.
roceVše2021
našich zv
Téměř třičtvrtě roku trvalo naplánovat rozvoj malebné obce Tisá v Ústeckém
začalovyužily
již v březnuspolky
loňského roku, kdy v Česku ještě platila tvrdá epidemiologická opatření. Proto se první
setkání týmu
zpracovatelů
se zástupci
po- licenc
ských
akcí.
Nejčastěji
přitom
četné pracovní skupiny uskutečnilo online. Následující předprázdninové měsíce se pak nesly ve znamení poctivých anaplesů. A možnost využít licence pro
lytických prací, které byly klíčové pro objektivní posouzení aktuálního stavu, a také terénního a dotazníkového šetření.
Od prvního návrhu ke schválenému plánu
Koncem první poloviny loňského roku vznikl na základě všech dostupných
podkladů pilotní návrh nového směřování obce, který následně až do konce září opakovaně připomínkovali členové pracovní skupiny. „Autory našeho nyní již kompletně dokončeného a schváleného plánu jsme dlouhé měsíce trápili spoustou připomínek, které byly vždy zohledněny. Výsledek pro celou Tisou
tak opravdu stojí za to,“ řekl po jednání zastupitelstva, na němž byl strategický plán bez jakýchkoli pochybností schválen, starosta Tisé Tomáš Kratochvíl. Ten také podotkl, že zpracovatelé byli na jednání pochváleni mj. za
to, jak se jim podařilo vtáhnout do plánovacího procesu veřejnost.

Až po zohlednění připomínek veřejnosti
Tým zpracovatelů nejenže pomohl připravit a následně vyhodnotit rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo mj. také netradiční dětskou variantu. Po půl roce práce, kdy se již mohlo zdát, že strategický plán dospěl
do finále, spolupracoval tým při přípravě veřejného setkání, které rovněž odmoderoval a na němž se prezentovala jednotlivá opatření, na
nichž se zpracovatelský tým s pracovní skupinou shodl, a diskutovalo se
o nich. Až teprve po zohlednění připomínek veřejnosti bylo možné považovat návrh jednotlivých cílů a opatření za finální.

Práce na strategickém plánu je vždy dost!
To potvrdil i fakt, že po náročném procesu tvorby návrhové části, bylo
nutné ještě doplnit část implementační. Na první pohled možná pouhá
formalita, v praxi ovšem zásadní část, která není pouhým přehledem
potenciálních zdrojů, ale s ohledem na (zejména finanční) možnosti
obce stanoví reálné termíny realizace jednotlivých opatření. Důležitá je
také identifikace dalších aktérů, kteří se do realizace přímo či nepřímo

jsou do projektu Autorská práva jed
Autorská práva jednoduše, který ve
proto vznikl náš leták, ve kterém se

Jako starostka
kulturní a spol
jako pravideln
v roce 2022 se
SMS ČR může
zapojí. Mohou jimi být, podobně jako v případě Tisé, třebanutý
další orgány
spolkový
veřejné správy, spolky nebo také místní podnikatelé.

Po téměř třičtvrtě roce máme jasno

Eliška Olšákov

Dnes už víme, že ať už se kompletní strategický dokument v písemné
podobě vyskytuje v danou chvíli kdekoli, kvalitně zvládnutý proces plánování, při němž se velké množství obyvatel dohodne na rozvoji vlastního území, zajistí pokračování rozvoje dohodnázev
nutou cestou i v případě změn ve složení obecního zastupitelstva.
Obec 1
Marek Komárek
Obec 2
koordinátor
strategického plánování
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Chcete se dozvědět něco zajímavého a užitečného?
Nenechte si ujít webináře SMS-služby
Zveme vás na webináře, které SMS-služby chystají v únoru a březnu pro obce i školy. Čtvrteční podvečerní online semináře jsou k dispozici všem zájemcům. Stačí do prohlížeče v pravý čas zadat níže uvedenou adresu. Školení z cyklu „GDPR prakticky” jsou exkluzivně určena klientům našich pověřenců, kteří odkaz spolu s pozvánkou najdou vždy aktuálně ve své e-mailové schránce. Tak na viděnou na některém ze setkání!
Dat. Téma
3. 2. Přístupnost webových stránek prakticky
– vybrané problémy
10. 2. Veřejné zakázky: zadání VZMR prakticky,
nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat
17. 2. Autorská práva jednoduše i v roce 2022

Přednášející
Mgr. Michal Hinda

Cyklus
Starostenské podvečery
se SMS-službami
Starostenské podvečery
se SMS-službami
Starostenské podvečery
se SMS-službami
GDPR prakticky

Odkaz
meet.google.com/htb-hgkq-jdn

Starostenské podvečery
se SMS-službami
Přístupnost webových stránek prakticky Mgr. Michal Hinda
Starostenské podvečery
– vybrané problémy
se SMS-službami
Obec jako zřizovatel školy
JUDr. Mgr. Eva Janečková
Starostenské podvečery
– praktické zkušenosti
se SMS-službami
Ochrana osobních údajů v prostředí obcí Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Starostenské podvečery
se SMS-službami
Co s osobními údaji po ukončení testování JUDr. Mgr. Eva Janečková &
GDPR prakticky
na obcích a ve školách
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Autorská práva jednoduše i v roce 2022 Bc. Jakub Iran
Starostenské podvečery
se SMS-službami

meet.google.com/hpp-dscy-uvu

Eliška Kloučková
Bc. Jakub Iran

22. 2. Archivní a spisová služba
Mgr. Hana Brzobohatá
– co nás čeká a nemine?
24. 2. Veřejné zakázky: zjednodušené
Eliška Kloučková
podlimitní řízení, změny závazku ze
smlouvy a další vybraná témata
3. 3. Strategický plán jako cesta k rozvoji obce RNDr. Marek Komárek
10. 3.
17. 3.
24. 3.
29. 3.
31. 3.

meet.google.com/aom-hvhf-bmu
meet.google.com/hfd-npqq-pjf

exkluzivně pro klienty pověřenců
SMS-služby, kteří obdrží odkaz e-mailem
Starostenské podvečery meet.google.com/hjd-zrgh-adf
se SMS-službami

meet.google.com/mac-qnjg-uxt
meet.google.com/gvm-dgpz-beu
meet.google.com/sqt-wvot-ngo
exkluzivně pro klienty pověřenců
SMS-služby, kteří obdrží odkaz e-mailem
meet.google.com/sms-hmqs-xpz

Přehled o dotacích pro vaši obec získáte za méně než minutu
Víte, z jakých programů může vaše obec aktuálně čerpat dotace? Nedivili bychom se, pokud byste tento údaj z hlavy neznali. Zjistit to ale můžete během chvilky. Stačí vám k tomu jen pár kliknutí myší.

K dispozici budou stovky miliard korun
V letošním roce se naplno rozjíždí řada dotačních programů, které
jsou určené mimo jiné k modernizaci obcí, ekonomické transformaci, podpoře energetické soběstačnosti a účinnosti a snižování negativních vlivů na životní prostředí. K dispozici budou stovky miliard
korun. Buďte mezi těmi, kdo tyto prostředky využijí. S naší pomocí
navíc snadno a rychle.

AGIS představuje nový dotační modul
O AGISu jste už jistě slyšeli. Tento geoinformační systém, který připravilo SMS ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími
partnery, zpřístupňuje online veškerá dostupná data o obci z registrů,
databází a unikátního terénního šetření, jež SMS ČR od roku 2017 realizuje. AGIS, který může každá obec v ČR používat zdarma, nyní představuje zásadní novinku – dotační modul. Dotace v něm lze vyhledávat zcela samostatně, aniž byste se museli někam přihlašovat.
Stačí navštívit internetovou adresu www.dotacnimodul.cz a můžete se sami přesvědčit, že používání je skutečně mimořádně snadné
a intuitivní.

můžete rozkliknout detail s podrobnostmi nebo se podívat rovnou
na její samostatnou stránku s dalšími informacemi.

Pomůže i dotační poradna SMS ČR
Uvědomujeme si, že vyznat se v dotacích je někdy velmi obtížné. Dotační modul ale poslouží i v tomto ohledu. Budete-li potřebovat, výsledky
vám interpretují naši analytici a dotační poradna SMS ČR vám ochotně
pomůže i se zpracováním žádosti o konkrétní dotaci. Napsat o radu můžete přímo z dotačního modulu. Naši kolegové se vám poté ozvou.
Přejeme vám příjemné užívání modulu, a hlavně úspěšné využití
dotačních prostředků, které pomohou zlepšit život v obcích. V SMS
ČR vám budeme rádi k ruce.
Tým SMS Data
Přístup do AGISu
Přístupové údaje do AGISu již všechny obce obdržely. Pro ty, které je
nemají nebo údaje zapomněly, je zde k dispozici adresa podpora@
smsdata.cz, na kterou stačí napsat.

Stačí zadat název vaší obce
Jak zjistíte, které krajské, národní či evropské dotace můžete čerpat
právě vy? Stačí, když zadáte název vaší obce, modul to obratem zjistí.
Dotace lze vyhledávat i podle vlastních parametrů. U každé dotace
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Královéhradecký kraj

Plzeňský kraj

Na konferenci se prezentovalo SMS ČR
i novinky pro rozvoj regionu

Pálí vás a vaše občany doprava?
Sdělte to kraji s pomocí nové aplikace

Činnost SMS ČR od počátků vzniku až po současnost představil předseda SMS ČR Královéhradeckého kraje a starosta městyse Nový Hrádek
Zdeněk Drašnar na 7. ročníku konference Příležitosti pro region, která
se konala v lednu v Hradci Králové. Starosta zdůraznil zejména důležitost podpory venkova a společného hájení zájmů obcí. Mimo jiné vyzdvihl činnost pracovních skupin, jejichž prostřednictvím se přenáší nápady a zkušenosti z praxe až k nejvyššímu vedení. Zdůraznil také vznik
nové pracovní skupiny pro energetiku, která se zrodila vzhledem k nastalé situaci s dodavateli energií a stále se zvyšujícím cenám energií.
Připomněl rovněž úspěch soutěže na energetické burze pro obce.

Plzeňský kraj spustil pro veřejnost unikátní aplikaci NÁZOROVÁ MAPA,
prostřednictvím které mohou lidé sdělit kraji své podněty týkající se dopravy i s fotografií a komentářem. Aplikace bude otevřena do 15. března,
následně Plzeňský kraj podněty občanů vyhodnotí.
„Před časem jsme ve spolupráci s mobilními operátory dělali vyhodnocení dopravních dat a zjistili jsme,
že lidé cestují v určitém místě vlastní dopravou. Přidali jsme tam spoj,
což se ukázalo jako dobré řešení pro tamější obyvatele. Proto jsme se nyní rozhodli otevřít lidem možnost, aby nám dali najevo své potřeby v oblasti dopravy a
mobility,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek.
Vložit příspěvek do názorové mapy je možné
prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače.
Cílem projektu je zlepšit dopravní plánování s přihlédnutím k četnosti a obsahu zadaných podnětů od běžných uživatelů
dopravy a dopravní infrastruktury v Plzeňském kraji.
„Doprava zajímá řadu lidí a pro nás je velmi důležité, abychom znali jejich
názor z terénu. Bez těchto připomínek nejsme schopni vychytat dopravní potřeby veřejnosti. Je to zásadní krok k nastavení dopravy, ať už autobusové či jiné,“ doplnil Pavel Čížek.
(zdroj: https://www.plzensky-kraj.cz)
Roman Svoboda
manažer SMS ČR
v Plzeňském kraji

Kraj Vysočina

Krajské předsednictvo plánovalo
i rekapitulovalo

Konference se uskutečnila pod hlavičkou Regionální stálé konference v Hradci Králové a pod záštitou kraje a CIRI (Centrum investic, rozvoje
a inovací). Zástupcům obcí a měst v regionu představila novinky v regionální politice a dotačních programech. Při prezentacích zazněly informace o užitečných postupech například pro zjednodušení administrativní práce při zpracování žádostí o podporu projektů.
Vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Centra pro regionální rozvoj ČR, Královéhradeckého kraje, obcí či
místních akčních skupin. Konference se odehrávala naživo i ve virtuálním prostředí a záznam
z ní je možné přehrát na Youtube profilu CIRI.
Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR
v Královéhradeckém kraji

Krajské shromáždění SMS ČR v Kraji Vysočina a vzdělávací seminář,
který se uskuteční v úterý 8. března v Jihlavě, plánovali na svém prvním online setkání členové krajského předsednictva SMS ČR a hosté.
Obsahem bylo také ohlédnutí za událostmi roku 2021.
Zástupci předsednictva se věnovali přípravě volebního shromáždění,
které se bude konat po čtyřech letech v budově Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Starostové se seznámili s aktualitami projektu Autorská práva
jednoduše a novým dotačním modulem AGIS, projektová manažerka
Dana Kratochvílová účastníkům přiblížila činnost projektové kanceláře
SMS ČR v Jihlavě, nabídku vzdělávacích kurzů a stáží. Z krajských témat
se starostové věnovali např. hlubinným uložištím, vysokorychlostní trati
a výstavbě jaderné elektrárny Dukovany. Upozornili na shodu termínů
realizace všech významných strategických projektů ČR na Vysočině.

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR
v Kraji Vysočina
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Zlínský kraj

Úvodní zlínské krajské předsednictvo
už narýsovalo volební shromáždění
Velmi aktivní bylo zlínské krajské předsednictvo na svém prvním
letošním jednání, které se uskutečnilo online 31. ledna. Vzhledem
k tomu, že ve vedení krajské buňky jsou stále Eliška Olšáková, Oldřich Vávra i Tomáš Chmela, kteří figurují v celostátním předsednictvu na vysokých postech, vyvstala potřeba uspořádat ve Zlínském
kraji volební shromáždění, kde by si krajské předsednictvo zvolilo
nové vedení.
„Akci bychom chtěli uspořádat prezenčně, online jednání máme všichni až až.
Doufáme, že se situace s covidem uklidní, proto budeme mít shromáždění
až v pondělí 11. dubna,“ uvedla krajská předsedkyně Eliška Olšáková. K setkání byl vybrán nově otevřený turistický tahák Trezor přírody v Horní
Lidči, jenž nabízí moderní expoziční prostory s dostatkem parkovacích
i jednacích prostor. Program se zatím ladí, ale jako stěžejní byla stanovena témata týkající se krajské i celostátní dopravy. „Zapište si do diářů
termín, stojíme o vaši účast,“ vzkázala krajská manažerka Iva Šimoníková.
Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR
ve Zlínském kraji

Petici za posílení daňových příjmů
obcí a krajů podepsalo
223 středočeských starostů a zastupitelů
Pod peticí organizovanou středočeským krajským předsednictvem SMS
ČR se nashromáždilo 223 podpisů představitelů měst, městysů a obcí,
kteří tím vyjádřili své znepokojení nad současným stavem daňových příjmů obcí a krajů. Petice navrhuje možnosti zlepšení a navázání případné
spolupráce s Ministerstvem financí jakožto zodpovědným resortem.
„V současné době se snažíme text petice osobně předat členům Vlády ČR a všem
26 poslancům zvoleným za Středočeský kraj. Děkujeme všem signatářům naší
petice a pevně věříme, že dojde k výraznému zlepšení, které žádáme,“ uvedl za krajské sdružení manažer Petr Kobylka.
Petr Kobylka
manažer SMS ČR
ve Středočeském kraji

Ústecký kraj

Blíží se krajské shromáždění
a s ním i volba nových členů předsednictva!
Žernosecká Rychta v Malých Žernosekách se v úterý 8. března stane
tradičně dějištěm shromáždění členů ústecké krajské organizace.
Všichni zúčastnění se mohou těšit na zajímavý program. Řeč bude
třeba o životním prostředí nebo veřejných financích.
Dostane se také na volbu nového krajského předsednictva, ve kterém
bude poprvé zastoupeno všech sedm okresů. A kdo jsou kandidáti na
místa v novém krajském předsednictvu? Na pozici krajské předsedkyně
je navržena starostka Dolních Zálezel (okr. Ústí nad Labem) Magda Pejšová, na post místopředsedy pak starosta Malých Žernosek (okr. Litoměřice) a od podzimu i poslanec Parlamentu ČR Petr Liška. Právě oni budou
v případě zvolení zastupovat Ústecký kraj na jednáních celorepublikové
Rady SMS ČR. Dále jsou na členy krajského předsednictva navrženi za
okres Děčín starosta Dolní Poustevny Robert Holec, za okres Chomutov
starosta Kovářské Milan Duháň, za okres Louny starostka Hříškova Jana
Kalašová, za okres Most starosta Patokryjí Karel Řehák, za okres Ústí nad
Labem starosta Tisé Tomáš Kratochvíl a za okres Teplice zastupitel Háje
u Duchcova Karel Drašner a zastupitelka Moldavy Eva Kardová.

Středočeský kraj

Začátek nového roku byl
ve Středočeském kraji nabitý
Pracovní skupiny, plán akcí na letošní rok či rozvoj členské základny, která
v současné době čítá 393 členů, to vše bylo předmětem debaty krajského
předsednictva SMS ČR, které se setkalo v pondělí 10. ledna v Chýni. Tři dny
na to se na Krajském úřadě Středočeského kraje uskutečnilo setkání regionálních aktérů, jehož se za SMS ČR zúčastnil Petr Halada, nechyběli ani
zástupci SPOV, Asociace DSO, SMO ČR a další. Na jednání si vytyčili problematické oblasti, kterými by se rádi zabývali.


Martina Jiříková
manažerka SMS ČR
ve Středočeském kraji

„Pokud jste zástupcem členské obce v Ústeckém kraji a máte rovněž zájem
kandidovat do krajského předsednictva, oznamte mně tuto informaci do konce
února,“ vzkazuje krajský manažer Marek Komárek, který se těší na vaši účast.
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Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji
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Liberecký kraj

Pardubický kraj

Seznamte se s novými vychytávkami,
které šetří čas i práci

Předsednictvo jednalo o přípravě krajského
shromáždění v Pardubicích

Nové aplikace určené pro všechny zástupce obcí představí prezenční
školení, které se uskuteční v úterý 1. března ve Zlaté Olešnici. Aplikace
s názvem Zasedání zastupitelstva a Správní řízení mají pomoci se zjednodušením administrace v případě zasedání zastupitelstva a provést
uživatele typickými správními řízeními zástupců obcí I. typu. Nenechte
si ujít seznámení s vychytávkami, které jsou
velmi jednoduché a ušetří spoustu práce.

První letošní jednání předsednictva Pardubického kraje se odehrálo
18. ledna v Zámrsku nedaleko Vysokého Mýta. Tam pozvala své kolegy starostka a zároveň krajská místopředsedkyně Zuzana Tvrzníková.
Hlavním bodem programu byla příprava březnového shromáždění.

Petra Černá
manažerka SMS ČR
v Libereckém kraji

Krajské shromáždění by mělo být o D35 a o krajských dotacích
Pokud bude situace na konci března přívětivá pro pořádání akcí, uskuteční
se v úterý 29. března krajské shromáždění Pardubického kraje, a to v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích. Jako již tradičně bude na akci pozván hejtman Martin Netolický a další krajští radní jako Michal Kortyš a Miroslav Krčil. Řeč by měla být o výstavbě dálnice D35 a o krajských dotacích.
V krátkosti by se měl program věnovat i shrnutí toho, jak se nový zákon
o odpadech uplatňuje v praxi a jaké problémy s tím v obcích nastávají.

Zapište si do diářů i kurz o spisové službě
Pokud jste si při čtení tohoto článku otevřeli diář, abyste si poznamenali březnový termín, otočte ještě o několik listů na konec dubna. Tam zástupce a zaměstnance obcí I. typu čeká vzdělávací kurz o spisové službě,
který se uskuteční prezenční formou. Kurz zahrne, mimo jiné, povinnosti původce i příjemce, popisuje cestu listiny od začátku do konce. Akce by se měla uskutečnit 26. dubna. Místo zatím nebylo vybráno. Pozvánky a podrobnosti o obou plánovaných akcích, který by se měly uskutečnit
prezenční formou, vám zašle krajská manažerka
Kristýna Vodrážková.
Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucké sdružení řeší nárůst cen energií
a připravuje informační i vzdělávací akce
S problémem prudkého navýšení cen za elektřinu se začátkem letošního roku potýkala v Olomouckém kraji nejedna obec. Nešlo přitom o následek krachu dalšího distributora energií. Vyšší finanční nároky na rok
2022 vznesla společnost, od které obce odebírají elektrickou energii
dlouhodobě, a to přesto, že si u ní nechaly zafixovat cenu. Dané téma se
v polovině ledna otevřeno na jednání krajského předsednictva, které
ho sleduje a řeší nejen na regionální, ale i na celostátní úrovni.

Zapište si do diářů, co se chystá…
Dalším bodem programu lednového zasedání byl plán aktivit olomouckého SMS ČR na letošní rok. Na pátek 18. února je naplánován online
kurz na téma „Využití vybraných elektronických nástrojů“ a v posledním
březnovém týdnu se v obci Majetín uskuteční školení k tématu „Spisová
služba“. Krajské shromáždění SMS ČR proběhne letos 10. května a na
sklonku léta se opět uskuteční společný seminář pro Olomoucký a Zlínský kraj, kde budou mimo jiné představeny dotační tituly pro malé
obce na následující období. Třešničkou na dortu bude letos publikace,
která představí úspěšné obecní projekty Programu rozvoje venkova.
Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR
v Olomouckém kraji

V novém dotačním modulu SMS ČR
se dozvíte i o krajských dotacích
na cykloturistiku
Moravskoslezský kraj podpoří cykloturistiku. S největší dotační podporou na výstavbu cyklotras mohou počítat obce do 3000 obyvatel.
Požádat o ni mohou do konce května. O krajských dotacích informuje
také nový dotační modul softwaru AGIS.
Nový dotační modul softwaru AGIS zobrazí veškeré dotační tituly, jež
může obec čerpat. Kromě programů ministerstev, ČEZu, Národní sportovní agentury ČR, Státního fondu podpory investic nezapomíná ani na
krajské dotace.
V modulu tak naleznete i dotace Moravskoslezského kraje, jenž se
v tomto dotačním období nejvíce zaměřuje na cykloturistiku. Obce do
3 000 obyvatel zde mohou do konce května požádat o podporu ve výši
až 85 procent prokazatelných výdajů. O dotaci, jež má podpořit zejména menší obce a propojit sítě cyklistických tras v kraji, se mohou ucházet také DSO nebo jiné právnické osoby zřízené obcemi. V rámci dotace
bude podpořena nejen samotná výstavba cyklotrasy, ale také její projektová dokumentace. Více informací naleznou
zájemci zde: www.dotacnimodul.cz.
Michal Dresler
manažer SMS ČR
v Moravskoslezském kraji
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S ČÍM POMŮŽE ČESKÁ SPOŘITELNA VAŠÍ OBCI?
Ať už potřebujete poradit
ohledně hospodaření obce
či dotací, nebo vyjednat
výhodný úvěr, se všemi
těmito dotazy se můžete
obrátit na Českou spořitelnu.
Jaké další služby nabízí
členům Sdružení místních
samospráv? A jak v případě
zájmu postupovat?

Provede analýzu hospodaření

Poradí ohledně dotací

Představte si, že plánujete investovat do velkého
infrastrukturního projektu, například úpravy kanalizace.
Začnete tedy přemýšlet, zda na to při současném
hospodaření budete mít prostředky, či je potřeba sjednat si
úvěr. A u něho zase musíte zvážit, zda ho zvládnete splácet.
Právě se všemi těmito otázkami vám pomůže bankéř České
spořitelny, který dokáže investiční záměry posoudit. Provede
analýzu hospodaření a vy tak získáte nezávislý pohled na to,
jak se vaší obci finančně daří.

Pro řadu projektů je někdy potřeba hledat dotační titul
i dodatečné financování. Také s tím vám může pomoci Česká
spořitelna a její dceřiná společnost Erste Grantika Advisory.
Stačí předložit své plány – například že chcete postavit
čističku odpadních vod. Specialisté ze společnosti Grantika
jsou schopni vyhledat vhodné dotační programy, které jsou
vypsané pro vámi plánované investice. Zároveň vám usnadní
práci s veškerou agendou související s dotací. Specialista vám
poradí jak se zpracováním a podáním žádosti, tak s vedením
projektu v době udržitelnosti.

„Poradenství od České spořitelny zahrnuje kromě posouzení
investičních záměrů také analýzu predikcí daní a daňových
příjmů a doporučení limitu úvěrového zatížení. Konzultace
může probíhat ad hoc, ale i průběžně. I v případě, že už máte
připravený rozpočet, ale zkrátka vás zajímá oponentní názor
či vývoj makroekonomické situace,“ říká Pavel Kváš, manažer
útvaru České spořitelny pro veřejný a neziskový sektor.

Poskytne platební řešení

Nabídne zvýhodněné financování úvěrů
Jako člen Sdružení místních samospráv máte kromě
standardních služeb nárok i na dodatečný bonus – a to
úrokové zvýhodnění a nižší poplatky spojené s úvěrem.
U České spořitelny dostanete také možnost projednat
a uzavřít individuální dlouhodobý úvěrový rámec na
část plánovacího období. Na každý projekt či dotaci
si pak nemusíte brát speciální úvěr, ale více investic
zastřešíte jedním úvěrovým rámcem, a to jak z pohledu
předfinancování, tak i kofinancování plánovaných
investic.

Realizujete pár plateb za den a standardní platební terminál
se vám zatím finančně nevyplatí? V tom případě vyzkoušejte
GP tom, aplikaci v telefonu, která svými funkcemi vlastně
nahradí platební terminál. Stačí jen uhradit aktivační
poplatek a pak se platí už jen za každou
transakci. A pokud si přece jen nakonec
budete chtít pořídit klasický terminál,
ČESKÁ SPOŘITELNA, OFICIÁLNÍ
i ten přes Českou spořitelnu zajistíte.
„Dalším šikovným řešením jsou
platební brány, které se implementují
do webových stránek vaší obce – tímto
způsobem lze jednoduše uhradit třeba
komunální poplatky. Existují dokonce
i platební brány, které umožnují
rozúčtování na více účtů,“ vysvětluje
Pavel Kváš. Do budoucna přibude také
platební totem, který se hodí například
pro úhradu obecních poplatků, darů
v kostele nebo regulačních poplatků
v nemocnicích.

PARTNER SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
SAMOSPRÁV
Česká spořitelna poskytuje služby městům
a obcím již desítky let, spolupráce se Sdružením
místních samospráv ČR začala začátkem června
2021, kdy banka pomohla zřídit účty pro obce,
které byly zasaženy tornádem. V září téhož roku
pak došlo k podepsání smlouvy o spolupráci,
v rámci které nabízí ČS členům sdružení své
zvýhodněné služby. Využít je můžou malé obce
i velká města v jakékoliv lokalitě v Česku – od Aše
až po Jablunkov.

„Vedle poradenství o hospodaření
a debatách o dotačních
příležitostech si tak můžete
sjednat úvěrový rámec
přizpůsobený přímo potřebám
vaší obce. Všechny aktivity
spolu totiž úzce souvisí, a vaše
obec tak zkrátka má k dispozici
komplexní balíček služeb,“ dodává
Pavel Kváš. Stačí se obrátit na
regionálního manažera Sdružení
místních samospráv nebo přímo
oslovte konkrétního bankéře pro
veřejný a neziskový sektor ČS, a to
prostřednictvím webových stránek
České spořitelny, kde najdete
interaktivní mapu s kontakty.

www.csas.cz

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 2/2022

19
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