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Úvod
Milý pane starosto, milá paní starostko,
do rukou se Vám dostává březnové číslo zpravodaje, mé první jako krajského
manažera. Pocházím z Mořic, hanácké vesničky na Prostějovsku, kde začala má
zkušenost s prací pro venkov. Dnes studuji právo, ve volném čase vedu dětský
kroužek, obecní knihovnu a připravuji akce pro mládež. Vážím si příležitosti od SMS
ČR podílet se nadále na zlepšování podmínek pro obce, jejich obyvatele a
představitele. „Spolu dokážem víc, spolu dojdeme dál...“ tak začíná hymna jednoho mikroregionu. Myslím,
že tato slova se daří naplnit díky Vám a Vaší vzájemné spolupráci ve Sdružení místních samospráv v našem
kraji i celorepublikově. Těším se na naši spolupráci a přeji Vám mnoho úspěchu ve Vašem snažení.
Tomáš Pavelka
krajský manažer pro Olomoucký kraj

Informace z kraje
Hejtmanství pomůže obcím se stavbou vodovodů a kanalizací
Také letos mohou obce čerpat dotace na stavbu vodovodů a
kanalizací. Kromě realizací nových projektů podpoří kraj i žadatele,
kterým budou chybět peníze na řešení havarijních situací. V
rozpočtu na to má přes třicet miliónů korun. „Podpora je zaměřena
na obce do dvou tisíc obyvatel. Kromě nové kanalizace nebo
vodovodu mohou starostové čerpat peníze také na stavbu čističek
odpadních vod,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk. Více zde, žádosti.

Jízdní řády
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje připravil pro cestující další pozitivní změny v jízdních řádech
autobusů. Novinky začínají platit od 4. března, lidé se například
dočkají více spojů a jejich lepší návaznosti. „Některé spoje budou
nově zastavovat tam, kde dosud nezastavovaly. Účelem změn bylo
vyjít vstříc požadavkům cestujících,“ uvedl Jan Zahradníček,
náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Tisková zpráva.

Další informace a aktuality nalezete na webu Olomouckého kraje.

Informace a služby SMS ČR
Krajský seminář v Příkazech
Pondělí 29. 1. se sešla osmdesátka představitelů obcí v sále
Záložny obce Příkazy u Olomouce. Tématem semináře bylo
primárně GDPR a jeho implementace v podání Oldřicha
Kužílka, experta na otevřenost veřejné správy. Dále
informovali Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, a Radim Sršeň,
místopředseda SMS ČR, o aktualitách v oblasti veřejné správy
a dotací. Seminář zakončil Tomáš Šulák, krajský předseda
SMS, blokem o problematice nakládání s odpady v našem
kraji.

Jednání krajského předsednictva
Mezi nosná témata únorového jednání předsednictva patřilo
odpadového hospodářství. Pan předseda Šulák se zúčastnil
schůzky ohledně budoucnosti spolku Odpady Olomouckého
kraje, který má být transformován na akciovou společnost
s minimálním podílem malých obcí na rozhodování. Sdružení
místních samospráv Olomouckého kraje se bude snažit
prosadit jiné řešení situace, které bude vstřícné ke všem
zúčastněným stranám. Ve čtvrtek 15. března se ve Veselíčku
na jednání Spojujeme venkov sejdou zástupci mikroregionů, místních akčních skupin a Olomouckého kraje
ke společnému řešení situace. Dále bylo jednáno o Vesnici roku 2019, GDPR, POV OK 2019–2021, byl
oficiálně představen nový krajský manažer a byly předány informace od tajemníka SMS ČR.

Zástupci SMS ČR jednali s ministrem vnitra o České poště
Předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a
poslankyně Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR,
jednali s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, Hlavním
tématem jejich schůzky byla dostupnost a kvalita služeb České
pošty. „S panem ministrem jsme se shodli na tom, že v případě
České pošty trochu zaspal stát, když se mu nepodařilo najít
odpovídající uplatnění pro pobočkovou síť České pošty v
jednadvacátém století,“ říká S. Polčák. „Stát by měl v kontextu klesajícího zájmu o klasické poštovní služby
využít stávající pobočkovou síť ČP k tomu, aby si občané mohli na pobočkách pošty vyřizovat agendu, kvůli
níž dnes musejí obíhat řadu dalších úřadů.“ Takové řešení by dle zástupců SMS ČR mohlo vést k udržení
dostupnosti poštovních služeb při zachování efektivního fungování pobočkové sítě. Více v tiskové zprávě.

Otevřený dopis panu premiérovi
Letošní zima se nese v duchu již několikátého pokusu o úpravu Ústavy ČR a návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ). Oba dva návrhy zákonů právě procházejí
připomínkovým řízením. Novela Ústavy České republiky v části pro NKÚ předpokládá rozšíření působnosti
úřadu z kontroly hospodaření státu a z kontroly hospodaření se státním majetkem, na kontrolu hospodaření
s veřejnými prostředky (s neurčitým vymezením) a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí nejen
státu, ale i územně samosprávných celků, tj. krajů a obcí. Na to navazuje návrh novely zákona o NKÚ. Ten
mezi územně samosprávné celky zahrnuje kraje; obce nad 10 000 obyvatel, jejich zřizované příspěvkové
organizace a školské právnické osoby; a konečně dobrovolné svazky obcí (DSO) bez rozdílu a jejich zřizované
právnické osoby a školské právnické osoby. Více zde.

Výhody a benefity členství v SMS ČR
Informační zpravodaj SMS ČR
Hlídač termínů starosty
Odborné články k tématům týkající se veřejné správy
Rukověť starosty
Vzorové dokumenty ke stažení
Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy
Právní poradnu
Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních a evropských zdrojů
Služba noclehu v centru Prahy v sídle regionální kanceláře, Národní 41, Praha 1. Členové SMS ČR mohou
zdarma využít této služby. V případě zájmu kontaktujte Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103
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