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PRAVIDELNÝ OBČASNÍK SMS ČR VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI KRAJSKÉ BUŇKY SMS ČR VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Str. 1: Předsednictvo se
sešlo v novém složení

Str. 5: Rozkvetla Vám obec?
Pochlubte se a vyhrajte!

Str. 5 - 7: Ozvěny z Krajského
shromáždění v Doubravách

V Nedachlebicích se uskutečnilo v červenci první zasedání
krajského předsednictva v novém složení

Jednání v Nedachlebicích. Zleva: O. Vávra, L. Hradilíková, S. Petřík, J. Jandouš, E. Olšáková, T. Chmela. Fotila I.
Šimoníková.

Ve velmi příjemné atmosféře se odehrálo první jednání krajského předsednictva v novém
rozšířeném složení. V čase dovolených jsme se sešli 15. července ve venkovním posezení v areálu
TJ Nedachlebice, kterým starostuje nový člen předsednictva Josef Jandouš. Dorazili také další dva
noví členové, starostka Vítonic Ladislava Hradilíková, a místostarosta Horní Lidče Stanislav Petřík.
Jednání se neúčastnil pouze Josef Zicha, který měl vážný důvod k omluvě: se střešními latěmi jel
pomáhat do tornádem poškozených obcí na jižní Moravě.
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Protože se jednání uskutečnilo bezprostředně po schválení nového stavebního zákona, komentovali
přítomní hlavně tuto záležitost a shodli se na tom, že to nemůže skončit jinak než katastrofou. Od
stavebního zákona nebylo daleko k pozemkovým úpravám, které se staly dominantním, ač
neplánovaným
tématem
jednání.
Hned na místě jsme se
domluvili
na
zhotovení
dotazníku, který u obcí zjistí,
jestli s tím máte problémy i Vy
samotní. Také jsme svolali
jednání na valašskoklobouckém
úřadě s místním právníkem
Miroslavem Remešem, který
nám představil hlavní úskalí
postupů obcí při síťování
soukromých pozemků (viz
článek na straně 4).
Dále se probíral program na
připravovanou
každoroční
konferenci pod záštitou SZIF,
která se uskuteční ve Vítonicích
(neoficiální pozvánka vpravo).
Vítonicím starostuje nová
členka předsednictva Ladislava
Hradilíková, jež upozornila na
to, že její obec leží příhodně na
rozhraní obou krajů a disponuje
velkým
zrekonstruovaným
kulturním domem. I to hrálo
roli při výběru místa. Akce s
názvem Nápady a aktuality pro
rozvoj našeho venkova se
uskuteční v Kulturním domě ve Vítonicích v úterý 7. září od 9:30 do 15 hodin. Jste všichni srdečně
zváni!
Přítomní členové uvítali vstup nové členské obce Študlov i informaci, že vstup do SMS ČR zvažuje i
Francova Lhota. Domluvili se také na dalších termínech setkání, a to v měsíční frekvenci až do konce
roku 2021.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDOU V ROCE 2022 POKRAČOVAT
Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně
starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O
přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale
vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele a uvedení nového zdroje vytápění.
Vyplněním předžádosti, kterou najdete na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr.zlinsky.cz)
v průběhu září, získá kraj informace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá
Ministerstvo životního prostředí.
Jaké jsou podmínky k podání „předžádosti“?
V rámci kotlíkových dotací 2021+ bude podporována výměna kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní
třídy v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních objektech. Výměna může být
realizována od 1. ledna 2021 a žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti.
Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?
Za tepelné čerpadlo s dotací až 130 000 Kč, kondenzační plynový kotel s dotací až 100 000 Kč nebo
za kotel na biomasu s dotací až 130 000 Kč.
Stát podpoří domácnosti s nižšími příjmy
V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují
alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace budou proto pokračovat až do roku 2022. Nově se
prostřednictvím krajů soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne až 95% dotaci na
výměnu starého kotle. Jsou to:
▪

domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého
příjmu

▪

domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

Ostatní domácnosti si budou moci vyměnit kotel s dotací až 50 % v rámci programu Nová zelená
úsporám.
V kraji se do kotlů investovalo už téměř 500 milionů korun
Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se
rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená
úsporám. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu
kotle do 1. září 2022, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.
Zlínský kraj doposud realizoval tři programy výměny zdrojů tepla v domácnostech, v rámci kterých
bylo realizováno a proplaceno 4 417 dílčích projektů v celkové výši 496 606 611 Kč. (TZ Zlínský kraj)
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Předžádost a veškeré podrobné informace najdete na: www.kr-zlinsky.cz.
Pro více informací napište na: kotliky@kr-zlinsky.cz.

Členové předsednictva řešili ve Val. Kloboukách úskalí síťování soukromých
pozemků
Nadpoloviční
většina
zlínského předsednictva
se sešla na městském
úřadě ve Valašských
Kloboukách, kam tamní
starostka a krajská
předsedkyně
Eliška
Olšáková
pozvala
právníka
Miroslava
Remeše
(na
fotce
vlevo). Ten popisoval
účastníkům jednání J.
Jandoušovi, O. Vávrovi a J. Zichovi úskalí spojená se síťováním soukromých stavebních pozemků.
Uvedl, že jako obecný postup v případě zasíťování stavebních pozemků na náklady obce doporučuje
tuto skutečnost zasmluvnit smlouvou o vzniku reálného břemene. Pokud zájemce o pozemek tento
způsob odmítá, pak hrozit vymáháním částky pomocí Obecně závazné vyhlášky. Málokterý občan
totiž ví, že částka pomocí OZV vymáhána být nemůže a z jeho zkušeností zatím vždy všichni občané
zaplatili. Je to však pouze obecné doporučení, upozornil právník Remeš.

SMS ČR se zúčastnilo jednání na kraji kvůli metodice vyloučených oblastí
Metodika
určování
vyloučených oblastí ve
Zlínském kraji byla
hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo v zasedací místnosti krajského úřadu 11.
srpna. Přítomni byli i
zástupci dalších organizací sdružující obce ve
Zlínském kraji.
Tématem jednání byla
konzultace metodiky určení vyloučených oblastí ve Zlínském kraji především pro jejich další budoucí
podporu.
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Kvetoucí obec Zlínského kraje – přihlaste se, dokud je čas!
Stále je čas na přihlášení do soutěže Kvetoucí obec, kterou
vyhlásilo SMS ČR spolu se Spolkem pro obnovu venkova a
Zlínským krajem. Podmínky jsou tyto:
• 5 – 20 fotek výsadby obce
• Výsadba v intravilánu i extravilánu
• Výsadba musí být vysazena od roku 2015
• Přihlásit se můžou pouze obce, ne města či městyse
Ceny jsou lákavé a honorované pozice si mezi sebou
rozdělí téměř 60 tisíc korun. Vítěz obdrží šek na 20 tisíc
korun, 2. místo 15 tisíc korun, 3. místo 10 tisíc, 4. a 5. místo
dostanou shodně po 5 tisících. SMS ČR udělí Zvláštní cenu
za inovativnost projektu, který třeba nezaujme tolik
vizuální stránkou, ale může být prospěšný krajině apod.
Toto ocenění je také honorováno, a to 8 tisíci korunami.
Tak neváhejte! Na Vaše přihlášky čeká předseda zlínského
SPOV Vojtěch Ryza na mailu starosta@lidecko.cz do 20. 9.

Ohlédnutí za Krajským shromážděním v Doubravách
V příjemné přátelské atmosféře po dlouhých covidových restrikcích se 18. června uskutečnilo
Krajské shromáždění v Doubravách. Organizátory z řad SMS ČR potěšila velká účast starostů, která
ukázala hlad po setkávání, ale i po zajímavém programu. Na úvod promluvil i předseda SMS ČR a
europoslanec Stanislav Polčák, který uvítal, že se akce koná v jeho domovském kraji. Dále starosty
přivítala výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová a předsedkyně krajského předsednictva
Eliška Olšáková.
Proběhla dovolba dalších tří členů do krajského předsednictva SMS ČR. Stali se jimi starostka Vítonic
Ladislava Hradilíková, starosta Nedachlebic Josef Jandouš a místostarosta Horní Lidče Stanislav
Petřík. Věříme, že budou pro obce pracovat s radostí, aby se náš region dále rozvíjel.
Tematický program odstartovali pánové z Povodí Moravy, jež představovali Vodní dílo Vlachovice
jako zdroj vody pro posílení zásobování Zlínského kraje prostřednictvím propojení vodárenských
systémů. Následovaly informace o soutěži Kvetoucí obec od Vojtěcha Ryzy. Místopředseda
zlínského předsednictva SMS ČR Oldřich Vávra, který je také předsedou Pracovní skupiny SMS ČR
pro školství, představil úskalí uplynulého školního roku z pohledu zřizovatelů. Celý blok zakončila
Eliška Olšáková popisem dotačního programu Dešťovka.
Poté následoval blok bezprostředně se týkající informací z krajského úřadu. Prezentaci k odpadové
koncepci Zlínského kraje představila vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Jana
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Káčerová. Po ní převzala slovo vedoucí oddělení absorpční kapacity Jana Koldová, která informovala
novinkách v Programu obnovy venkova na léta 2022 – 2024. Dotační možnosti pro obce z
přeshraničních zdrojů představila přítomným starostům ředitelka Regionu Bílé Karpaty Jana
Smutná.

S hejtmanem. Zleva T. Chmela, hejtman R. Holiš, předseda SMS ČR S. Polčák, E. Olšáková a Z. Hověžák.

Pozvání SMS ČR přijal také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který prezentoval práci pro kraj a
uvítal možnost mluvit přímo ke starostům. Ty pozdravil také náměstek pro strategický rozvoj
Lubomír Traub, jež uvedl, že věří v dobrou spolupráci. Zajímavou prezentaci představil jednatel
Technologického inovačního centra Lukáš Trčka, který se věnoval analýze kvality života ve Zlínském
kraji.
Následoval chutný oběd, po kterém starosty čekalo další množství
zajímavých informací. S přehledem dotačních možností dorazil radní
Olomouckého kraje Radim Sršeň, který se věnoval Modernizačnímu
fondu a dalším možnostem pro obce na léta 2021 – 2027. Neméně
důležité informace uvedla legislativní analytička SMS ČR Barbora
Tomčalová, jež je odbornicí na odpadovou problematiku. Představila
úskalí nového zákona o odpadech a povinnosti pro obce z toho
vyplývající. Posledním příspěvkem, který uzavřel celou akci, bylo
představení soutěže Obec 2030, o níž se můžete dočíst i v
následujícím článku. Kolega ze SMS ČR Jakub Iran, který tuto
záležitost komentoval, nezapomněl ani představit téma komunitní
energetiky.
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Po více než šesti hodinách posezení při zmrzlině, která zpříjemňovala venkovní akci za tropických
teplot, bylo shromáždění ukončeno. Děkujeme za účast a věříme, že se Vám akce líbila a byla
přínosná pro rozvoj Vašich obcí.

Proč bych měl/a obec zase někam hlásit, jak mi navrhuje manažerka?
Přihlaste se do soutěže Obec „dvacet třicet“, to Vám starostům ve Zlínském kraji často říkám do
telefonu, když mi voláte (teď přes léto hlavně kvůli účtování darů obcím postiženým tornádem).
Využívám tak příležitosti, jak Vás osobně oslovit. Vím, že toho máte hodně. Je stále jakási bláznivá
doba a ačkoliv pominul covid, stresy jsou stále stejné nebo i větší. Hodně z Vás je unavených,
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znechucených lidmi, kteří jsou stále „urýpanější“ a nevděčnější. A do toho nějaká soutěž. Proč, vždyť
v obci nic extra moderního nemám? Drony mi nenosí poplatky za popelnice a odpad nám sváží ti
stejní popeláři se starým autem jako vždy, říkáte mi. Dovolte mi pohled z druhé strany.
Jsem patriotka Zlínského kraje. Ačkoliv mám procestovanou celou ČR, jsem přesvědčena, že v zemi
nemáme malebnější kraj s šikovnějšími obcemi, než je ten náš! Jsou tu pilní starostové, Zlínský kraj
má také procentuálně nejsilnější zastoupení SMS ČR – je zde přes 60 procent obcí našimi členy.
Pojďme to prodat, pojďme to ukázat!
Na stránkách www.obec2030.cz najdete v sekci Soutěž přihlášku. Stačí tam zanechat kontaktní
údaje, krátký popis (200 znaků) a nějakou fotku projektu. Ten může být například – fotovoltaika na
obecních budovách, výsadba stromů, dětské hřiště z recyklovaných materiálů, elektroauto pro
zahradníka v obci, nabíječka na elektrokola, cokoliv z cirkulární ekonomiky, vratné kelímky na
kulturní akce atd.
Stačí tam poslat požadované údaje a to je vše. Nic víc se po Vás starostech chtít nebude. Ledaže by
Vaše řešení bylo natolik inovativní, že by autoři projektu vážili dalekou cestu až k nám do kraje. Na
způsobu propagace by se s Vámi pak domluvili. Ty nejlepší projekty z celé ČR můžou vyhrát pěkné
ceny – ať už roční zápůjčku hybridní Škody Octavia iV, roční služby energetického manažera, digitální
model či strategický plán obce zdarma nebo optimalizaci odpadového hospodářství obce. A já bych
z toho měla radost, že „moje obce“ jsou nejlepší a že jsme to ukázali celé ČR.
Iva Šimoníková, manažerka

Služby pro členy SMS ČR
Aktuální informace najdete zde:
o https://www.smscr.cz/
o https://www.sms-sluzby.cz/cs/
o http://www.rokvobci.cz/
o http://www.portalzastupitele.cz/
o www.facebook.com/SMSCR.CZ
• Obce na těchto stránkách mohou využívat:
o Dotační poradna
o Krizová poradna
o Podpora aktivit živého venkova
o Pomáháme obcím s GDPR
o Pomáháme obcím s veřejnými zakázkami

o
o
o
o
o

Právní poradna
AGIS – mapový server
Prostory k jednání v Praze
Společný nákup energií na burze
Ubytování v centru Prahy
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Kontakty
Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
telefon: +420 577 688 103; email: info@smscr.cz; www.smscr.cz
IČO: 751 301 65; ID datové schránky: khcbsyh
Hlavní kancelář: Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné; Regionální
kancelář: Národní 41, 110 00 Praha 1

Kontakty na krajskou organizaci SMS ČR Zlínského kraje:

Josef Jandouš
starosta@nedachlebice.cz
Tel.: 731 618 702
člen

Mgr. Eliška Olšáková
olsakova@mu-vk.cz
Tel.: 603 595 752
předsedkyně

Ing. Stanislav Petřík
petrik.ou@hornilidec.cz
Tel.: 734 360 647
člen

Mgr. Tomáš Chmela
chmela@mesto-slavicin.cz
Tel.: 724 776 797
1. místopředseda

Mgr. Oldřich Vávra
starosta@tupesy.cz
Tel.: 773 597 115
2. místopředseda

Bc. Ladislava Hradilíková
starostka@vitonice.cz
Tel.: 725 121 270
členka

Při focení chyběl, ale jinak pro Vás pracuje také: člen Josef Zicha, obec.vp@volny.cz, telefon 606 766 008.
Zpracovala: Mgr. Iva Šimoníková, simonikova@smscr.cz, tel. 776 266 139, krajská manažerka
Newsletter byl připraven díky finanční podpoře Zlínského kraje.
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