elektronický zpravodaj

Střídání v čele SMO ČR
 Novým předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO)
byl zvolen starosta Kyjova František Lukl. V čele
této organizace sdružující více než 2 600 měst a obcí
vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který na
pozici předsedy již nekandidoval.
„Ve Svazu jsem 10 let, z toho 8 let v předsednictvu.
Jako předseda bych chtěl využít zkušenost z obcí,
starostování i ministerské z Ministerstva pro místní
rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici Svazu
jako respektovaného partnera vlády ČR a parlamentu.
Rovněž budu podporovat profesionalizaci Svazu tak,
aby obce cítily benefit, pokud jsou jeho členem,“ řekl
po zvolení nový předseda SMO.
Spolu s předsedou bylo Radou SMO zvoleno 12 členů předsednictva. Dosavadní předseda Dan Jiránek bude nyní pracovat v pozici výkonného ředitele SMO. ●

Finance na cestovní ruch
 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové
v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem.
Žádosti je možné předkládat do konce června.
„Pro žadatele, podnikatelské subjekty a obce máme nachystáno
50 milionů korun. Dotace tvoří maximálně padesátiprocentní
podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých
minimálně padesát procent rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými přílohami nutné doručit
v řádném termínu a požadované formě na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj. Elektronický formulář žádosti je umístěn
na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad.
Do 25. června mohou obce také podávat žádosti o dotace do dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních památek
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Podporovány budou projekty zaměřené na opravu kaplí, kapliček,
křížků, božích muk, zvoniček apod. ●

Kraj rozšiřuje spolupráci
s brněnskými vysokými školami
 Členové hospodářského výboru Poslanecké sněmovny neschválili návrh na zamítnutí novely zákona o pozemních komunikacích. Krajská dálniční známka, coby alternativa pro úseky dálnic a rychlostních silnic izolovaných od dálniční sítě ČR, má tedy stále
šanci. Po bouřlivé diskuzi výbor přijal usnesení o přerušení projednávání a do dalšího
jednání výboru 24. června uložil předkladateli, tedy Karlovarskému kraji, a Ministerstvu
dopravy dopracování návrhu ve stanoveném harmonogramu. „Jsem rád, že jsme dostali
možnost přesvědčit poslance hospodářského výboru o přínosu našeho návrhu. Věřím, že
i naše vystoupení přispělo k tomu, že poslanci návrh nezamítli a umožnili nám případně
nalézt se zástupci Ministerstva dopravy kompromisní řešení,“ uvedl náměstek karlovarského hejtmana Miloslav Čermák. Krajská dálniční známka je z pohledu Karlovarského
kraje systémovou variantou poplatku, jež by doplnila celoroční kupon, poplatek na
měsíc a deset dní. ●
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V červnovém tištěném vydání měsíčníku PRO města
a obce, které vyjde již příští
týden, si budete moci přečíst:
n Rozhovor s poslankyní
parlamentu a bývalou
starostkou Chýně Věrou
Kovářovou
n Rady, na co si dát pozor
při zateplování budov
n Podmínky pro čerpání
evropských dotací na vybavení jednotek dobrovolných
hasičů
n Informace o smělém plánu
Jihočeského kraje zmodernizovat letiště v Českých
Budějovicích
n Návod na zavedení kamerového systému v obci
n a mnoho dalšího

Kraj pomůže hospicové
péči
 Rada Jihomoravského kraje
projednala podporu poskytovatelům
domácí hospicové péče v celkové výši
7 mil. Kč. „Jihomoravský kraj se jako
první region v České republice rozhodl podpořit samostatným dotačním
programem domácí hospicovou péči.
Myslím si, že lidé, kteří domácí hospicovou péči potřebují, si takovouto
podporu ze strany kraje jednoznačně
zaslouží,“ řekl po jednání rady
hejtman Michal Hašek.
„Ukazuje se, že lidé chtějí závěr
svého života strávit doma, a my
máme možnost jim to umožnit, navíc
za podstatně levnější peníze, než
kolik stojí pobyt v nemocnici,“ uvedl
náměstek hejtmana Roman Celý. ●
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Akreditovaná školení

Výstava na stromech
 Organizace pro podporu fair trade NaZemi připravuje výstavní happening na podporu odpovědné spotřeby. Během Týdne důstojné práce (3. až 10. října) bude na stromy
v oblíbených parcích po celé republice vyvěšena plakátová výstava s tématem káva. Cílem akce je upozornit na ožehavá témata naší každodenní spotřeby, souvislosti mezi výrobou a naším nákupním chováním. Spolu s vystavením plakátů bude v parcích probíhat
i doprovodný program.
Zájemci o uspořádání výstavy v parku svého města či obce se mohou registrovat již nyní
prostřednictvím formuláře na www.vystavanastromech.cz. ●

Peníze na památky budou
 Finance na obnovu kulturních památek bude možné čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přestože kulturní dědictví nebylo prioritou cílů
Evropské komise v rámci definování priorit pro programové období 2014–2020, podařilo
se české straně nakonec vyjednat možnou podporu této oblasti právě z IROP. Peníze na
kulturní dědictví jsou vyčleněny v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v němž je alokováno cca 11,7 mld. Kč.
Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Česká
republika se tak nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro kulturní
památky a paměťové instituce z evropských strukturálních a investičních fondů. ●

Fotbalem za férový život
 Celorepubliková
kampaň Fotbal pro
rozvoj vstupuje letos
do 10. ročníku. Projekt,
který má za cíl propojovat zcela odlišné světy
– Evropu s Afrikou,
jiné kultury, komunity
i sociální skupiny i vrstvy v širším měřítku,
organizuje Sdružení
dobrovolných aktivit
INEX. V jeho rámci
putuje speciální tým
složený z dobrovolníků
z ČR a z keňské Nairobi
po různých českých
městech, kde se pořádají workshopy, semináře nebo koncerty a samozřejmě fotbalové
zápasy v duchu fair play pro místní mládež. Unikátní pravidla tzv. F3 fotbalu vnášejí
do zápasů vzdělávací rozměr a umožňují přenášet fotbalové situace i mimo hřiště – do
kontextu běžného každodenního života dětí.
První letošní předzápasy proběhly 6. a 7. června v Poličce, oficiální zahájení se uskuteční
19. a 20. června v Praze. ●

 Studio Axis – Centrum vzdělávání ve stavebnictví Praha zve širokou odbornou veřejnost na akreditované vzdělávací akce v období
od září do prosince 2015, které jsou
zaměřené na novinky v právních
předpisech, technická řešení staveb,
památkovou péči, požární bezpečnost budov, vedení staveb, vady
a poruchy atd.
Podrobné informace a přihlášky
najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz/. ●

Doprava schválena
 Mezi operačními programy
na období 2014–2020 schválenými
nedávno Evropskou komisí je také
operační program Doprava, který
řídí Ministerstvo dopravy. Díky
němu může Česká republika čerpat
až 4,7 mld. € na rozvoj silniční
a železniční infrastruktury. Investice
z evropských prostředků budou nově
směřovat i na modernizaci vozového
parku osobní železniční dopravy,
což výrazně přispěje k většímu
komfortu cestujících na české železnici. Součástí programu je i rozvoj
dopravní telematiky a inteligentních
dopravních systémů.
Větší prostor než doposud bude
mít v programu městská hromadná
doprava v elektrické trakci (metro,
tramvajové systémy, trolejbusové
systémy).●

Seminář k OPŽP
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR organizují 22. června
v Ostravě odborný seminář s názvem Operační program Životní prostředí v letech 2014–2020.
V jeho průběhu budou účastníci
semináře seznámeni s prioritními
osami operačního programu a se
způsobem vypisování veřejných
zakázek uskutečňovaných v rámci
tohoto programu. ●
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IROP dostal zelenou

Terminál a vlak pro Třebíč
 V pátek 29. května byl otevřen nový přestupní terminál Třebíč a zároveň byla pokřtěna nová vlaková souprava Stadler Regio Spider 844. Terminál Třebíč vznikl mimo jiné
i díky dotaci více než 51 mil. Kč. Součástí projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod je rovněž dodání 13 vlakových souprav pro Vysočinu za více než 200 mil. Kč.
Nový autobusový terminál v Třebíči vyrostl těsně vedle vlakového nádraží. Devět nových
stanovišť bude sloužit jak pro vozy městské dopravy, tak pro příměstské autobusy.
„Jde o nejvýznamnější dopravní stavbu v Třebíči za dlouhá léta a pevně doufám, že cestování v regionu posune na vyšší úroveň. Věřím, že bude dobře sloužit jak obyvatelům, tak
návštěvníkům města,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Janata. ●

Pro bezpečnost ve školách
 Souběžně s komplexem stavebních veletrhů For Arch 2015, který se letos uskuteční
v Praze 15. až 19. září, se bude konat také konference Bezpečná škola. Cílem konference je seznámit ředitele škol, a především jejich zřizovatele s bezpečnostním standardem,
zásadami a rovněž i technickými možnostmi při komplexním zabezpečení školských
zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol
nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před nebezpečím požáru, vandalismem,
neoprávněnými vstupy nebo krádežemi. Kromě přednášek předních odborníků z řad
významných oborových institucí a partnerů akce představí vystavovatelé již realizované
referenční a případové studie, návrhy řešení a nejvhodnější bezpečnostní technologie.
Záštitu akci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, hlavní město Praha a Policie České republiky. ●

Nej projekty střední Moravy
 Nejzajímavější, nejhezčí či nejpřínosnější projekty v regionu střední Moravy financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období 2007–2013
mohou lidé vybírat na stránkách www.mujprojekt.eu.
Hlasování, které poběží až do 30. září, je zároveň
spojeno se soutěží o zajímavé ceny. „Prostřednictvím hlasování o NEJ projekt chceme veřejnosti
ukázat, co všechno bylo díky evropským dotacím
zrealizováno a jak tyto investice přispěly k obměně
regionu,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan
Matulík.
Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které může
rozdělit mezi 3 projekty. Titul NEJ projekt získají vítězné projekty v kategoriích doprava, rozvoj měst a obcí a cestovní ruch a dále bude zvolen absolutní vítěz. Hodnocení proběhne zvlášť za Olomoucký kraj a zvlášť za Zlínský kraj. Slavnostní vyhlášení
a předání ocenění proběhne na regionálních setkáních ROP Střední Morava, která se
uskuteční v Olomouci a ve Zlíně letos na podzim. ●

 Evropská komise schválila na
začátku června České republice Integrovaný regionální operační program
(IROP). Díky němu bude možné
v programovém období 2014–2020
uskutečnit investice ve výši přibližně
4,64 mld. €. Hlavním cílem IROP je
podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území
České republiky a zlepšení kvality
života obyvatel. Program řízený
Ministerstvem pro místní rozvoj je
rozdělený do čtyř hlavních oblastí
a zahrnuje široké spektrum aktivit:
dopravní infrastrukturu a obslužnost,
sociální problematiku, zdravotnictví,
vzdělávání, kulturu, e-government,
energetické úspory v oblasti bydlení,
územní dokumentaci obcí a další.
„První výzvy k předkládání projektů
v IROP bychom chtěli vyhlásit již
v průběhu července tohoto roku,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
Předběžný harmonogram výzev,
přehled podporovaných aktivit a další
informace o programu jsou k dispozici
na http://www.dotaceEU.cz/IROP . ●

Plzeňský kraj
šetří na energiích
 Plzeňský kraj již několik let nakupuje energie centrálně prostřednictvím příspěvkové organizace Centrální
nákup. „V prvním roce dosáhl kraj snížení nákladů na elektřinu a plyn o 14
milionů korun. Další nákup na dvouleté
období 2013 až 2014 přinesl úsporu
11 milionů a loňský nákup na letošní,
resp. u plynu i na příští rok ušetřil kraji
další 3 miliony. Za pětileté období tak
už kraj a jeho organizace ušetřily na
energiích více než sto milionů korun,“
uvedl ředitel Centrálního nákupu Jiří
Heran.
Letos Plzeňský kraj poptával přes 22
tisíc MWh elektřiny pro své objekty
a stovku krajských organizací a společností. Většinu z nich představují školy
a školská zařízení, ale je mezi nimi například i pět krajských nemocnic, zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, zařízení sociální péče, muzea,
galerie, divadlo či hvězdárna v Rokycanech. ●
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Jak na udržitelné finance
 Novou publikaci s názvem Udržitelné finanční řízení obcí
a regionů vydala Národní síť Zdravých měst ČR. Autor Milan
Jan Půček v ní čtenářům předkládá informace a nové poznatky
o finančním řízení samospráv ve smyslu zásad udržitelného
rozvoje. Využívá při tom názorných příkladů a vše zařazuje do
souvislostí.
Kniha by měla pomoci překlenout bariéry mezi experty na finanční řízení a odborníky na udržitelný rozvoj a zároveň je jejím
smyslem bořit bariéry mezi odpůrci a podporovateli udržitelného
rozvoje. ●

Poslední výzva
 Už jen posledních pár dní do 19. června zbývá k podání žádostí o dotace z končícího
operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Na projekty se zaměřením na zlepšení
přírody a krajiny má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyčleněných 200 mil. Kč.
„Tato výzva je poslední šancí pro žadatele v končícím programovém období, kteří se
svými projekty neuspěli v předchozích výzvách, protože nesplnili například formální náležitosti a podobně. Nyní mají příležitost své žádosti doplnit či opravit a požádat znovu
o dotaci,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.
Cílem projektů, na které je o dotace možné žádat, by měla být podpora biodiverzity,
obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny a prevence sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů
podzemních vod.
Podrobnosti o výzvě najdete na adrese:
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/. ●

Krajské nemocnice
mohou být podporovány
 Evropská komise rozhodla, že financování krajských
nemocnic z veřejných zdrojů je v souladu s evropskou legislativou a není podle evropských pravidel státní podporou. Komise tak nevyhověla stížnosti ředitele vrchlabské nemocnice
Vladimíra Drymla, podle které dostávají veřejné nemocnice
od kraje více peněz než soukromá zařízení.
„Rozhodnutí Evropské komise vnímáme jako důležitý
precedens pro oblast financování krajského zdravotnictví.
A to nejen pro Královéhradecký kraj, ale i pro ostatní kraje,
kde financují nemocnice podobným způsobem. Nemocnice
totiž nejsou nástrojem k vytváření zisku, ale především jsou
zdrojem dostupné zdravotní péče,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (foto).
Řízení zahájila Evropská komise loni v létě na základě stížnosti Česko-německé horské
nemocnice Krkonoše z Vrchlabí. ●
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OP PIK přijímá žádosti
 Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK), který má ve své gesci
Ministerstvo průmyslu a obchodu, je
připraven k příjmu prvních žádostí
o podporu. Na přelomu května
a června bylo v jeho rámci vyhlášeno
15 konkrétních výzev. „Jsem hrdý na
to, že jsme jako vůbec první rezort
dokázali připravit operační program
do stavu, kdy můžeme vyhlásit výzvy
a začít přijímat žádosti,“ uvedl ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek.
U většiny výzev bude podání žádostí
o podporu probíhat ve dvou fázích
– nejdříve podáním tzv. předběžné
žádosti a následně po jejím posouzení
bude žadatel vyzván k podání plné
žádosti o podporu, přičemž podáním
první žádosti vzniká u projektu tzv.
uznatelnost nákladů.
Pro většinu nyní zveřejněných výzev
platí, že příjem předběžných žádostí
bude probíhat v termínu červen–srpen
2015 a příjem plných žádostí v termínu září–listopad 2015. Seznam
výzev včetně detailních informací je
k nalezení na webových stránkách
MPO a agentury CzechInvest. ●

Zdravá města ve Finsku
 Pravidelná konference evropských Zdravých měst proběhne ve
dnech 24. až 26. června ve finském
Kuopio. Hlavním tématem konference
bude Politická volba pro Zdravá města. Dílčí tematické bloky konference
se zaměří na přesahy podpory zdraví
do souvisejících oblastí, rovný přístup
a odolnost během života s důrazem na
zdraví žen a starších lidí či na zdravotní plány měst, inovace a technologie
podporující tělesnou aktivitu a aktivní
život obecně. Konference je určena
zástupcům evropských Zdravých měst
a jejich sítí. Abstrakty příspěvků je
možné zasílat do 8. května. Více informací o konferenci včetně registračního
formuláře a možností ubytování naleznete na stránce http://www.healthycitieskuopio2015.com/. ●
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