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 Jak zajistit, aby stromy v obci byly bezpečné? 
Co se nesmí zanedbat a jak poznat, zda arborista 
dobře odvedl svou práci? Kolik stojí jednotlivé 
typy řezů či jak vypěstovat bezpečný strom už od 
sazenice? Tyto a další otázky zodpoví odborníci 
v průběhu semináře s názvem Bezpečné stromy 
v naší obci, který se koná 18. dubna v Brně. Orga-
nizuje ho Nadace Partnerství ve spolupráci s Ar-
boristickou akademií a Státním fondem životního 
prostředí a součástí programu budou jak teoretické 
přednášky, tak i vycházka do terénu a ukázky růz-
ných opatření na praktických příkladech. Seminář 
je vhodný především pro zaměstnance obecních 
úřadů, místních samospráv, neziskových organi-
zací, dále také pro odbornou veřejnost a studenty. 
Podrobné informace najdete zde. ●

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

 Představení trendů v oblas-
ti městského mobiliáře

 Rozhovor s vedoucím odbo-
ru informatiky Kraje Vysočina 
Petrem Pavlincem

 Diskuzi k novele zákona 
o ochraně přírody a krajiny

 Fotogalerii úspěšně revitali-
zovaných brownfieldů

 Příklad úspěšného progra-
mu na pomoc sociálně slabým 
občanům

 Právní názor na zveřejňo-
vání zamořovatelů ovzduší na 
webu obce

 Přílohu zaměřenou na ve-
řejné osvětlení

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

 Nadace Via vyhlašuje 11. ročník programu Místo, kde žijeme. Program je šancí pro 
všechny, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní 
veřejné prostranství. Přihlášené projekty posoudí odborná porota a 8 vybraných obdrží 

finanční grant ve výši 300 000 Kč, možnost 
spolupracovat s odborným konzultantem 
a zúčastnit se odborných seminářů, kde budou 
prezentovány důležité informace pro zapojová-
ní veřejnosti a získávání podpory pro komunitní 
projekty. Letošní ročník programu bude zahájen 
17. dubna a uzávěrka pro příjem žádostí je  
14. července. Vítězné projekty by měly být zná-
my v polovině září a od té doby budou mít jejich 
autoři rok na realizaci. Více informací o možnos-
tech zapojení do programu najdete zde. ●

 Nadace pro rozvoj architek-
tury a stavitelství pořádá  
4. května v Praze kurz s názvem 
Budovy s téměř nulovou spotře-
bou energie. Určen je především 
pracovníkům státní správy a sa-
mosprávy a manažerům správy 
budov, kteří se na něm seznámí 
se zásadami udržitelného rozvoje 
výstavby, správy a užívání budov 
s minimální spotřebou energie. 
Kurz se skládá z teoretické části 
i praktického cvičení a ukázek na 
modelech znázorňujících různé stavební technologie a postupy. V případě zájmu o účast 
pište na e-mail zdrahalova@abf-nadace.cz. ●

Získejte grant na místo, kde žijete

Jak stavět a spravovat 
nízkoenergetické budovy
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Výzva 
na sociální začleňování
 Ministerstvo práce a sociálních 

věcí vyhlásilo v rámci operačního 
programu Zaměstnanost výzvu podpo-
rující transformaci pobytových služeb 
a služeb komunitního typu. Cílem je 
zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny 
a děti a dalších navazujících služeb 
podporujících sociální začleňování. 
Žádosti o podporu budou přijímány do 
31. května, oprávněnými žadateli jsou 
kraje, obce a jimi zřizované organi-
zace, poskytovatelé sociálních služeb 
a nestátní neziskové organizace. Úplný 
text výzvy najdete zde. ●
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Bezpečné stromy v obci

www.promestaaobce.cz/ #predplatne.
http://nadacepartnerstvi.cz/Krajina-stromy-a-voda-/Stromy/Zveme-vas-na-seminar-Bezpecne-stromy-v-nasi-obci
www.promestaaobce.cz/#predplatne
www.promestaaobce.cz/#predplatne
http://www.nadacevia.cz/
https://www.esfcr.cz/vyzva-066-opz
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 Zavádění moderních technologií podporujících efektivní a pohodlnější život ve 
městech a obcích se stále více začíná prosazovat i v Česku. Motivovat municipality 
k aktivnímu přístupu v této oblasti má i nová soutěž Chytrá radnice, kterou připravil 
Úřad vlády ČR ve spolupráci s Českou spořitelnou a společností O2 IT Services. Mů-
žete v ní představit moderní a účinná technologická řešení pro oblast veřejné správy 
a samosprávy.
Soutěž byla zahájena 1. března, přihlášky se přijímají až do 1. června 2017 a své pro-
jekty mohou přihlásit obce, města i městské části a soukromé subjekty, které realizují 
veřejné projekty z oblasti smart cities. Účast v soutěži je bezplatná, každý přihlašovatel 
může zaslat po jednom projektu do každé z pěti projektových kategorií (životní prostře-
dí, individuální doprava, veřejná doprava, energetika, e-úřad).
Soutěž je nejen příležitostí pochlubit se s vizionářskými přístupy k rozvoji města či 
obce, ale také inspirovat se na příkladech ostatních.
Všechny projekty vyhodnotí porota složená z odborníků z akademické sféry a partnerů 
soutěže v čele s předsedou, bývalým generálním ředitelem České spořitelny, Pavlem 
Kysilkou, který nedávno založil společnost 6D Academy a aktivně propaguje digitalizaci 
a zavádění moderních technologií. Výherci v každé kategorii získají speciální označení, 
které mohou využít pro svou marketingovou komunikaci. Udělena bude i cena veřejnos-
ti. Více informací o soutěži, včetně přihlašování, najdete zde. ●

Nová soutěž –
výzva pro chytrá města a obce

O zelených městech
 Mezinárodní konference Urban 

Green Infrastructure se uskuteční 
20. až 21. září ve švédském Malmö. 
Setkají se na ní lidé, kteří se zajímají 
o udržitelný rozvoj měst a chtějí se 
dozvědět, jak zvládnout rostoucí počty 
obyvatel žijících ve městech a přitom 
pro ně zachovat zdravé životní pro-
středí, dostatek zeleně a ochránit je 
před následky klimatických změn. Na 
konferenci budou představeny příkla-
dy přírodě blízkých řešení nejrůzněj-
ších městských problémů, výsledky 
environmentálních studií a výzkumů 
i projekty udržitelného rozvoje měst 
v budoucnosti. Cílem konference je 
spojit odborníky z oblasti vědy, veřej-
né správy, byznysu a neziskových or-
ganizací a vyvolat diskuzi o výzvách, 
které před lidstvem v současnosti 
stojí. Podrobné informace o programu 
a možnostech účasti najdete zde. ●

Interreg přijde v září
 Členové Monitorovacího výboru 

programu Interreg Central Europe se 
domluvili na tom, že následující – již 
třetí – výzva bude vyhlášena 21. září. 
Finanční podporu bude možné získat 
na nadnárodní spolupráci v oblasti 
inovací, nízkouhlíkového hospodář-
ství, kulturních a přírodních zdrojů 
nebo v oblasti dopravy. Výzva zůstane 
otevřena minimálně do konce roku 
2017. Stejně jako v případě předchozí 
výzvy bude možnost předkládat pro-
jekty ve všech prioritních osách, avšak 
vzhledem k pokročilé etapě programu 
bude nově uplatněno částečné tematic-
ké omezení u vybraných specifických 
cílů. Informace o vývoji 3. výzvy 
můžete průběžně sledovat zde. ●

 Ještě do 15. dubna lze zdarma přihlašovat projekty zaměřené na úsporu energií 
a ochranu přírody do 9. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Ze všech přihlášek v kate-
goriích obec, firma, mládež, kutil, stavba a nápad budou vybrány vždy 2 finálové projekty 
za každou kategorii a o vítězství mezi nimi rozhodne hlasování veřejnosti na interne-
tu. Celkového výherce, který získá ekologický vůz Škoda Octavia G-TEC a možnost 
reprezentovat ČR v celosvětovém finále Energy Globe Award, pak vybere odborná porota 
Akademie věd. Vítězové kategorií dostanou k užívání na rok zdarma vůz Škoda Citigo 

s pohonem na CNG a vítěz kategorie nápad ještě 
finanční částku 300 000 Kč a odbornou pomoc při 
realizaci projektu. Přihlašovat projekty a následně 
se účastnit internetového hlasování je možné zde. ●

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál k před-
školnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele mateř-
ských škol. Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nároku dětí 
na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol. Materiál je ke stažení zde. ●

Soutěž projektů na úspory energie

Informace k předškolnímu vzdělávání

www.promestaaobce.eu
http://www.chytra-radnice.cz/
http://greensurge.eu/international-conference/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second-call-projects-selected.html
http://www.chytra-radnice.cz/
http://www.energyglobe.cz/
http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/skolstvi/jak-se-pripravit-na-predskolni-vzdelavani-ii.aspx


 Lípa z Lipky na Chrudimsku, která po celý únor soutěžila o titul evropský strom roku 
2017, skončila v soutěži s téměř 15 tisíci hlasy na třetím místě. V internetovém hlasování 
o strom s nejzajímavějším příběhem ji předběhly jen se 17 tisíci hlasy dub Josef z polské 
obce Wiśniowa a s 16 tisíci hlasy brimmonský dub z Walesu ve Velké Británii. Interneto-
vého hlasování se účastnily stromy z šestnácti evropských zemí. Lípa do evropského kola 
postoupila díky vítězství v národní anketě Strom roku, která momentálně hledá adepty 
pro klání v dalším ročníku. Až do 30. dubna může kdokoli navrhovat zajímavé stromy do 
soutěže zde. ●

 Ministerstvo vnitra zveřejnilo soubor specializovaných map s odborným obsahem. 
Z hlediska samosprávy jsou zajímavé hlavně mapy krajů, které zobrazují změny počtu 
obyvatel, resp. změny počtu pracovních míst v jednotlivých obcích. Celý soubor map 
najdete zde. ●

 Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, udržitelné finanční řízení a jeho 
aspekty, příklady z praxe – zejména tato témata budou předmětem připravovaného dis-
kuzního semináře, který připravuje Národní síť Zdravých měst na 25. dubna v Praze. 
Akce je otevřená všem zájemcům o téma finančního managementu územních samo-
správných celků. Účastníci by si měli odnést inspiraci a nápady, které mohou využít  
ve svých obcích a městech. Účast na akci je bezplatná, nezbytná je však předchozí  
registrace zde. ●

Česká lípa třetí v Evropě

Mapy vývoje v krajích

O finančním řízení samospráv
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Stavební zákon – novinky
 Studio Axis pořádá 24. dubna 

v Praze školení zaměřené na stavební 
zákon a prováděcí vyhlášky s přihléd-
nutím k novým právním předpisům 
včetně informací o připravované nove-
le stavebního zákona. Výklad bude za-
měřen především na stavební řízení 
a územní řízení, ohlašování a povolová-
ní staveb, vznik práva k užívání stavby, 
odpovědnost osob při přípravě, realiza-
ci a užívání stavby atd. Seminář je akre-
ditován u Ministerstva vnitra pro vzdě-
lávání úředníků. Podrobné informace 
a online přihlášku najdete zde. ●

O dotacích na slunce
 Optimistické zprávy týkající se 

rozvoje skutečně smysluplného vy-
užití sluneční energie slibuje 2. ročník 
konference Solární energie a akumu-
lace. Pořádá ji v Praze 24. dubna So-
lární asociace a účastníci by během ní 
měli získat informace o možnostech 
dotační podpory fotovoltaických pro-
jektů, trendech evropské energetiky, 
vývoji bateriových a akumulačních 
systémů nebo praktické rady k insta-
laci a provozování solárních článků.
Součástí akce budou i předváděcí 
jízdy s vozy Tesla, které si účastníci 
budou moci vyzkoušet.
Více informací o programu konferen-
ce najdete zde. ●
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http://www.stromroku.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/dostupnost-verejne-spravy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/financni-rizeni
www.promestaaobce.eu
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=722&record=19759
http://www.semkon.cz/akce/solar2017
http://www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz/


 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z oblasti zdravotnictví pro místní 
akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP). Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev 
jednotlivých místních akčních skupin. Podpora směřuje na zřizování nových či rekon-
strukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. Jedná se např. o centra 

duševního zdraví, sta-
cionáře se zaměřením 
na psychoterapeutické 
služby a psychiatrické 
ambulance s rozšíře-
nou péčí a dále také 
o zařízení a vybavení 
mobilních komunit-
ních týmů. Ve výzvě 
je připraveno 190 mil. 
Kč a podrobné údaje 
o podmínkách najdete 
zde. ●

Miliony na psychiatrickou 
péči v regionech
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Novela rozpočtových 
pravidel
 Vláda schválila návrh novely 

zákona o rozpočtových pravidlech, 
kterou Ministerstvo financí reagovalo 
mimo jiné na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu týkající se vztahu 
mezi správním řádem a rozpočtový-
mi pravidly ve věci úpravy procesu 
poskytování dotací. Novela upravuje 
zjednodušený proces poskytování 
dotací a návratných finančních výpo-
mocí ze státního rozpočtu. „Úprava 
přináší větší právní jistotu poskyto-
vatelům a řídicím orgánům, ale také 
transparentnější proces z hlediska 
žadatelů o dotace a návratné finanční 
výpomocí ze státního rozpočtu, sni-
žuje korupční potenciál a usnadňuje 
řídicím orgánům čerpání evropských 
prostředků,“ uvedl náměstek ministra 
financí pro veřejné rozpočty Petr 
Pavelek. ●

Aby zastupitelé měli jasno
 Vzhledem ke skutečnosti, že po 

posledních volbách do krajských 
zastupitelstev se objevilo několik no-
vých krajských zastupitelů, u nichž 
není zřejmé, zda tuto funkci mohou 
vykonávat, protože jsou zároveň 
vysokými státními úředníky, přichází 
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří 
Štěpán se zákonodárnou iniciativou. 
Aby v budoucnu nedocházelo k roz-
dílným výkladům podle volebního, 
nebo služebního zákona, hodlá Krá-
lovéhradecký kraj připravit návrh no-
vely, která by měla situaci vyjasnit. 
Návrh bude konzultován s Asociací 
krajů a do Poslanecké sněmovny 
má být postoupen až po podzimních 
parlamentních volbách. ●

 Ředitelem kanceláře Asociace krajů ČR (AK ČR) se stal Jan 
Hodovský. Ve funkci nahradil Radka Polmu, který se po dohodě stal 
jeho zástupcem. Nový ředitel bude prosazovat priority rady AK ČR, 
aby se asociace stala oficiálním připomínkovým místem k legislati-
vě, posílila svoji vzdělávací roli, byla silným odborným partnerem 
vládě, obcím i zájmovým svazům a aby hejtmani nezávisle na politické příslušnosti táhli 
za jeden provaz. Podpořit by chtěl i přeshraniční spolupráci či další kooperaci se Svazem 
měst a obcí ČR. Před nástupem do AK ČR Jan Hodovský pracoval jako generální ředitel 
Povodí Moravy. Působil také v řídicích funkcích v rámci Zemědělské vodohospodářské 
správy. Byl ředitelem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem 
Ústřední povodňové komise. ●

 Ministerstvo financí plní svůj příslib zástupcům územních samospráv a na svých in-
ternetových stránkách zveřejnilo kalkulačku, prostřednictvím níž lze snadno ověřit, zda 
obce plní tzv. dluhové pravidlo podle nového zákona o pravidlech rozpočtové odpověd-
nosti.
Pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední 
čtyři roky, bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální 
výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Plnění tohoto pravidla bude Ministerstvo financí 
poprvé vyhodnocovat v roce 2018 na základě výše zadlužení k 31. prosinci 2017. „Pevně 

věřím, že tato kalkulačka starostům i primá-
torům ukáže, že obavy vyvolané chybnou 
interpretací zákona o rozpočtové odpověd-
nosti, která opakovaně zaznívá v médiích, 
nejsou namístě,“ říká náměstek ministra 
financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek. 
Kalkulačka je umístěna v aplikaci Monitor 
na profilu konkrétní obce či kraje v záložce 
Rozpočtová odpovědnost. Aplikaci Monitor 
najdete zde. ●

Nový ředitel Asociace krajů

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-integrovane-proj
www.promestaaobce.eu
http://www.vystava-vod-ka.cz/
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/

