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11. dubna chystáme Krajské shromáždění.
Uskuteční se v Trezoru přírody v H. Lidči

V TOMTO ČÍSLE:
PROGRAM KRAJSKÉHO
SHROMÁŽDĚNÍ V HORNÍ
LIDČI
S. 2
OTEVŘENÝ DOPIS KRAJI
KVŮLI VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
S. 3

Neobvyklé prostory budou letos hostit tradiční Krajské shromáždění, které se
tentokrát uskuteční v Horní Lidči. Jsme si vědomi toho, že pro starosty ze
Slovácka či Kroměřížska jde o lokalitu "z ruky", ale věřte tomu, že nebudete
litovat.
Kromě zajímavého programu, který obsahuje například příspěvek ředitelky
zlínského úřadu práce Miriam Majdyšové o praktickém řešení uprchlické krize
z pohledů starostů obcí či Jitky Hanákové ze SMS-služeb, jež popíše vývoj
nabídky a poptávky po různých službách, se můžete pokochat moderními
prostory novostavby expozičních prostor Trezor přírody.
Vzhledem k tomu, že bude přístupná i expozice samotná, jež je těšně před
otevřením, máte exkluzivní možnost si tyto prostory projít a prohlédnout.
Prohlídka je naplánovaná v době oběda, který starostům členských obcí
poskytujeme zdarma. Těšit se můžete na pohoštění z místní restaurace i
valašské frgály.
Součástí této události bude také volba nového krajského předsedy
/předsedkyně. Jak známo, naše krajská předsedkyně Eliška Olšáková už vede
SMS ČR v celostátním měřítku, a práci na kraji tak po ní převezme někdo
nový ze stávajícího předsednictva. Pokud byste měli zájem o to, být v
krajském předsednictvu jako členové, prosím ozvěte se na mail
simonikova@smscr.cz do konce tohoto týdne.
Celou akci doplní ještě příjemný bonus, a to nabídka Kurzu vybraných
elektronických nástrojů, který přijede školit Michal Hinda až z Prahy. Pro toto
školení bude připraven samostatný salonek a je nutné mít s sebou notebook.
Na naše krajské shromáždění se můžete přihlásit zde.
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ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA
PRO DOPRAVU, SCHŮZKA
SE SMS ČR

S. 4
OTÁZKY A ODPOVĚDI
KE SBERBANK
S. 5

JAKÝ JE ZÁJEM O
KOTLÍKOVÉ DOTACE?
S. 6

DO SVÝCH ŘAD VÍTÁME
TŘI NOVÉ ČLENSKÉ OBCE
S. 9
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Otevřený dopis krajskému
náměstkovi pro dopravu
Radku Doleželovi
DOPIS BYL ZASLÁN 13. LEDNA
Vážený pane náměstku,
jménem bezmála dvou stovek obcí a měst Zlínského
kraje, členů Sdružení místních samospráv ČR (SMS
ČR), se na Vás obracíme v záležitosti fungování
veřejné

dopravy

tvořící

systém

v

území,

které

společně spravujeme.
V prvé řadě musíme konstatovat, že napříč krajem

Silně nás znepokojují informace o záměru

spatřujeme velmi nízkou vytíženost taktové veřejné

zvýšit poplatek na zajištění veřejné dopravy v

dopravy – autobusy jezdí z našeho pohledu často

kraji. Na základě naší interní analýzy totiž již

prázdné, a přitom velmi často. Předpokládáme, že

nyní ve Zlínském kraji dofinancování veřejné

tvrdá

máte

dopravy zatěžuje rozpočty místní samosprávy

prostřednictvím společnosti KOVED k dispozici,

více než v jiných regionech ČR. Jen pro

proto se ptáme, zda jste z nich vyvodil nějaké

srovnání, jiné kraje s fungujícím integrovaným

důsledky, či je vyvodit hodláte? Tedy zda byla

dopravním systémem tak vysoký příspěvek na

doprava redukována, jak umožňuje smlouva, či zda

obyvatele nemají (např. Moravskoslezský – 47

počítáte

marketingových

Kč na obyvatele, Jihomoravský – 50 Kč na

nástrojů, kterými bychom občany motivovali k využití

obyvatele), případně nemají žádný (Pardubický

tohoto nástroje.

či Jihočeský kraj).

čísla

se

a

ekonomické

zavedením

výsledky

účinných

potřebné

Jako zástupci samospráv další navyšování

kvalitativně zlepšit, je karta Zetka. Karta totiž

spoluúčasti obcí na službě dopravní obslužnosti

například po bezhotovostním nabití peněz neukáže

nepovažujeme

částku jinde než u řidiče v autobuse při koupi

považujeme absenci pravidelné a zevrubné

jízdenky. Odbavení trvá dlouhou dobu, protože se

diskuse o potřebách v území např. přes

karta dobře nenačte atd. Na základě pozitivních

společnost KOVED, kdy by názory a potřeby

zkušeností našich partnerských obcí v Jihomoravském

samospráv byly skutečně reflektovány.

Další

či

věcí,

kterou

Moravskoslezském

považujeme

kraji

proto

za

za

možné.

Za

velké

téma

doporučujeme

převzít jimi používané systémy, které jsou veřejností

Vážený pane náměstku,

hodnoceny velmi vysoce.

výše uvedené podněty nejsou míněny jako

Doporučujeme také opětovně zvážit nasazení menších

kritika, nýbrž jako žádost o odpovědný dialog.

a provozně výhodnějších autobusů, které by lépe

Ve zmíněných záležitostech se s Vámi rádi

odpovídaly

setkáme v termínu, který určíte na základě

méně

využívaným

linkám

vedoucích

menšími obcemi. Tento podnět tlumočíme zejména na

Vašich časových dispozic.

základě názorů veřejnosti, neboť jako starostové
převážně menších obcí jsme první, kterým si občané
stěžují.
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Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR

Odpověď náměstka
Doležela na otevřený
dopis týkající se krajské
veřejné dopravy
O
DPOVĚĎ ZE 7. ÚNORA
ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA SMS

Výše

zajištění

dopravní

různých krajích ČR různá. V dopise jmenujete
kraje s nižším příspěvkem a opomněla jste
např. Olomoucký kraj (150,- Kč na obyvatele
apod.). Chci Vás ubezpečit, že ve Zlínském
kraji v současné době neuvažujeme o navýšení
příspěvku na dopravní obslužnost od obcí a

ČR ZLK

měst, a ani to takto nebylo nikde prezentováno.
Diskuzi o dopravních potřebách v území

dovoluji si reagovat na Váš dopis ve věci:

považuji za velmi důležitou a pravidelně

„Upozornění na problémy v krajské veřejné
Seznámil

na

obslužnosti v přepočtu na obyvatele je v

Vážená paní předsedkyně,

dopravě".

příspěvku

jsem

se

podrobně

probíhá. V roce 2022 máme v plánu min. 6

s

jednání, kde budou zástupci obcí v příslušném

jednotlivými oblastmi Vašeho upozornění a

regionu vyzváni k dodání požadavku a dat.

chtěl bych na ně v krátkosti reagovat.

Vážená paní předsedkyně,

Statistiku využití spojů velmi pozorně sledujeme,

děkuji za iniciativní přístup k tématu veřejné

nicméně kvůli covidové situaci nelze data

dopravy na území Zlínského kraje a rád se s

považovat za zcela objektivní. Nechci zde

Vámi nad těmito tématy osobně setkám.

popisovat složitosti konstrukce jízdních řádů,
specifik vytíženosti dílčích úseku jednotlivých
linek a oběhu vozidel, což můžeme v budoucnu
detailně rozebrat. Nicméně Vás můžu ubezpečit,
že jsme si tohoto problému vědomi a pracujeme
na jeho vyřešení, jak jsem již uvedl na
posledním Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Dovolím si také tvrdit, že informovanost o
novinkách ve veřejné dopravě se významně
zlepšila napříč médii i papírovými letáky,
včetně kampaně „Zpátky do veřejné dopravy"
(září 2021).
V oblasti karty Zetka na základě horizontální
spolupráce

s

Moravskoslezským

VYŠŠÍ ÚHRADU ZA VEŘEJNOU

krajem

pracujeme na zrychlení systému odbavení, který

DOPRAVU CHTÍT NEBUDEME,

bude spočívat v zavedení nových odbavovacích

UJISTIL RADNÍ OSOBNĚ

technologií.

Osobní schůzka se uskutečnila 25. února v

Využívání menších autobusů naráží na stížnosti

„jednadvacítce“, sídle krajského úřadu. Počát-

cestujících, že ve špičce jsou takové autobusy

kem jednání ujistil náměstek přítomné, že se

přeplněné.

musíme

rozhodně nechystá zvyšovat částku na úhradu

dimenzovat na úroveň dopravní špičky linky a

krajské veřejné dopravy, což všichni kvitovali s

spoje, kde nelze vyměňovat jejich velikost v

povděkem. Mezi další probíraná témata patřila

rámci oběhu linky.

karta Zetka, jež se potýká s technologickými

Kapacitu

autobusu

problémy, dále pak plánované rychlostní stavby
v kraji či přechod na zónový tarif.
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Otázky a odpovědi pro obce kvůli Sberbank
Jsou vklady obcí u Sberbank pojištěné?

Klienti Sberbank CZ, a.s. budou vypláceni

Pojištění vkladů může získat pouze obec, které

prostřednictvím vybraných poboček Komerční

náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle

banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu

zákona upravujícího rozpočtové určení daní a

smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek

jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona

z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých

dosahují nejvýše 500 000 EUR.

bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude

Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O

uveden ZDE před zahájením výplaty. Výplaty

pojištění svých vkladů musí obec požádat a

náhrad budou probíhat po dobu tří let od

doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se

zahájení

podává bance, která musí následně obci vydat

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného

vydat zpětně.

opatření nebudou akceptovány a budou vraceny

Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění

na účty odesílajících bank. Je třeba kontaktovat

vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými
náhrady

náhrad

platby, např. výplata?

byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze

výplatu

typu

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet

pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby

pro

příslušného

(základních institucionálních nebo zvýšených).

potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve

postupy

výplaty

plátce

vkladů.

a

dohodnout

se

na

jiném

způsoby

provedení transakce, např. informovat ho o

Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o

jiném účtu u jiné instituce, na který má platbu

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších

směřovat.

předpisů mohou mít územní samosprávné celky
(obce, kraje) a dobrovolné svazky obcí účty

Musí klienti dále splácet úvěry a hypotéky,

vedené u České národní banky.

které poskytla Sberbank CZ?

Jak se obce dostanou ke svým penězům, které

Závazek vůči Sberbank CZ nezaniká a klient je

měly

povinen dále splácet.

ve

Sberbank

uložené

nad

rámec

pojištění?

Mgr. Jindra Tužilová, legislativní analytička

Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst

SMS ČR

budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková interpelovala
kvůli Sberbank ministra financí Stanjuru 3. března,
který sdělil, že mapuje situaci, ale že se nekloní k
plošné pomoci. Obce tedy vyzval k projednávání
individuálně.
Účty u Sberbank měly založené obce primárně na
Moravě ještě z dob, kdy to byla Volksbank a měla
výhodné programy pro obce. Ve Zlínském kraji není
tolik případů, jako například v kraji Olomouckém,
ovšem je nutné obcím pomoct při vyjednávání s
ministerstvem.
Proto legislativní analytici SMS ČR připravili
postiženým obcím vzorový dopis, jež můžou použít
ke komunikaci s ministerstvem.

pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100
000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního
řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve
odnětí licence bance.
Kdy se pojištění klienti dostanou ke svým
vkladům?
Garanční systém musí zahájit výplatu základních
náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od
rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března,
výplatu institucionálních náhrad nejpozději do
15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy
nejpozději dne 21. března a výplatu zvýšených
náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy
nejpozději dne 28. června 2022.
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Zprávy ze Zlínského kraje
Kraj nabízí zajímavé možnosti pro školy a školky
Její podstatou je nabídka rozličných forem
polytechnického vzdělávání pro žáky ZŠ v kraji a
motivace k účasti na nich získáváním kreditů a
následným vyhodnocováním.
Projekt je také zaměřen na rozvoj čtenářské,
matematické a digitální gramotnosti.
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání je v
projektu zastoupena nejen pomocí pedagogům v práci
s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, ale také vyhledáváním a podporou
nadaných žáků ZŠ. Velké očekávání je vloženo do
pilotního ověřování činnosti sociálně-pedagogické
poradny
jako
doplňkové
služby
školních
poradenských pracovišť. Zlínský kraj prostřednictvím
Centra kariérového poradenství spolupracuje se
školními kariérovými poradci, kterým dlouhodobě
zajišťuje potřebné nástroje a vzdělávání.

Zlínský kraj realizuje v letech 2021-2023 projekt
Implementace akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II (IKAP II), v němž
nabízí zapojení mateřským a základním školám
do zajímavých aktivit.
V oblasti polytechnického vzdělávání mohou
mateřské školy (MŠ) získat stavebnice či
pomůcky zaměřené na digitální svět, a to včetně
metodik pro vzdělávání dětí. Dále se mohou
zapojit do aktivit, které pro ně připravují
pedagogové a žáci středních odborných škol.
Tyto střední školy nabízí prostor i základním
školám (ZŠ) formou výuky či kroužků přímo v
dílnách a odborných učebnách. Speciální
aktivitou je pak virtuální polytechnická
univerzita
ROSTEM,
kterou
organizuje
Univerzita Tomáše Bati.

O kotlíkové dotace je největší zájem na Vsetínsku
Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy
mají jejich majitelé už poslední půlrok. K 1. září 2022
platí zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3.
emisní třídu. V případě kontroly nebude pokutován
ten, kdo do 1. září 2022 zažádá o dotaci, byť nestihne
výměnu kotle zrealizovat.
Nové kotlíkové dotace na rok 2022 se zaměřují na
domácnosti s nižšími příjmy, kde průměrný čistý
příjem na osobu žijící v domácnosti nepřekročil v roce
2020 částku 170 900 Kč. Domácnosti, kde žijí pouze
osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod 3.
stupně, mají na dotaci nárok automaticky. Žadatelé
mohou získat dotaci až 95 % z celkových uznatelných
nákladů na výměnu kotle. Výše podpory bude
odvozena od typu nového kotle – plynový kondenzační
kotel až 100 000 Kč, kotel na biomasu a tepelné
čerpadlo až 180 000 Kč. Žadatel musí být vlastníkem
nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové
jednotky nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které
trvale bydlí, a mít starý kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Potřebu a
připravenost domácností na území našeho regionu
prověřuje krajský úřad sběrem dotazníkových
formulářů, tzv. předžádostí, na dotace pro
nízkopříjmové skupiny žadatelů už od října 2021. K
21. březnu 2022 evidujeme 3 424 předžádostí s
požadovanou výší dotace 455 550 000 Kč.
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Suverénně největší zájem o nové kotlíkové dotace je
na Vsetínsku - 1 230 potenciálních žadatelů o dotaci
ve výši 167 360 000 Kč, následuje Zlínsko s 1 003
potenciálními žadateli o dotaci 133 790 000 Kč.
Uherskohradišťsko čítá 741 předžádostí o 97 170 000
Kč a 450 předžádostí o 57 230 000 Kč evidujeme na
Kroměřížsku. Předžádosti bude krajský úřad sbírat s
největší pravděpodobností do vyhlášení výzvy
Zlínského kraje. Krajský úřad pak požádá o sumu
požadované dotace vyplývající z prověření absorpční
kapacity území Ministerstvo životního prostředí. V
dubnu 2022 předpokládáme vyhlášení výzvy o
poskytnutí dotace pro konečné žadatele na území
Zlínského kraje. Stejně jako při zpracování
předžádostí, před-pokládáme a vyjednáváme i při
předkládání žádostí o poskytnutí dotace spolupráci a
metodickou pomoc místních akčních skupin
Zlínského kraje. Žádný z potenciálních žadatelů by se
tedy neměl obávat těžkostí se zpracováním, bude-li
sám připraven aktivně na přípravě žádosti a
povinných příloh pracovat. Stejně tak by se žádný z
potenciálních
žadatelů,
tedy
vlastníků
neekologických zdrojů vytápění, splní-li podmínky
nových kotlíkových dotací, neměl obávat, že dotaci
nezíská. Vzhledem k politické situaci se předpokládá
omezení podpory plynových kondenzačních kotlů.
Ing. Jana Koldová

Chcete v obci projekt zpracovaný od studentů UTB? Napište
Krajský úřad využívá možnosti spolupráce se
studenty UTB
Krajský

úřad

Zlínského

kraje

byl

během

podzimu zapojen do dvou zajímavých aktivit
týkajících se spolupráce se studenty UTB. Šlo
jednak

o

celosemestrální

vedení

prací

absolventů předmětu Projektový management
ve veřejné správě FaME UTB a jednak o akci s
názvem Ideathon.
V prvním případě zpracovávali studenti 5.
ročníku v průběhu zimního semestru projektové
záměry na témata zadaná napříč Krajským
úřadem. Ve 2-3 členných týmech řešili celkem 5

Vzhledem k této skutečnosti bychom rádi vyzvali i

témat. Odbor strategického rozvoje kraje ve

Vás, starosty obcí, o dodání Vašich témat, v

spolupráci s dalšími kolegy z jiných odborů i

případě kterých byste stáli o zpracování studenty

nadále plánuje pomáhat s rozvojem předmětů

UTB, na adresu smart@kr-zlinsky.cz.

FaME a rozšířením této spolupráce mezi další

Ing. Eva Štěrbová

fakulty.

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030
Odbor strategického rozvoje kraje v průběhu

venkovské obce a shrnuje silné a slabé stránky,

roku 2021 zpracoval a Rada Zlínského kraje v

příležitosti

prosinci 2021 schválila aktualizaci základního

Návrhová část definuje vizi rozvoje venkova

strategického dokumentu pro rozvoj venkova ve

obyvatel.

Strategie

pro návštěvníky. Implementační část popisuje

byla

způsob naplňování Strategie z pohledu řídící

zpracovaná na bázi širokého partnerství v rámci

struktury

pracovního výboru SMART city/village za účasti
zástupců
Moravy,

Sdružení
Sdružení

měst

a

obcí

místních

kraji.

obyvatel a nabízející rozmanité možnosti vyžití

Zlínského kraje zpracované v roce 2010 území
000

v

volnočasové aktivity stávajících i budoucích

oblastí je již dle první Strategie rozvoje venkova
5

venkova

Zlínského kraje – atraktivní pro život, práci i

Zlínském kraji do roku 2030. Venkovskou

do

ohrožení

Zlínského kraje - živý a rozvíjející se venkov

Zlínském kraji, Strategii rozvoje venkova ve

obcí

a

a

zapojení

partnerů,

rizik

implementace, finančního rámce a dostupných

Východní

dotačních zdrojů.

samospráv,

Pracovní výbor SMART city/village participoval

Krajského spolku pro obnovu venkova a Krajské

na zpracování Strategie a bude zapojen i do

sítě místních akčních skupin.

jejího

Formálně je dokument členěn do tří základních

naplňování.

Priority

Strategie

jsou

promítnuty do vyhlášeného nejvýznamnějšího

částí (analytické, návrhové a implementační).

dotačního programu Zlínského kraje zaměřeného

Analytická část vymezuje venkov, specifikuje

na rozvoj venkova „RP02-22: Programu na

jeho základní charakteristiky, popisuje sledované
analytické ukazatele za 4 oblasti (sociální

podporu obnovy venkova“ a jeho 5 dotačních

ohrožení venkova, kvalita prostředí, dostupnost

titulů.

služeb, investiční aktivita), vymezuje ohrožené

Ing. Jana Koldová
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Od začátku roku se uskutečnila dvě jednání krajského
předsednictva SMS ČR Zlínského kraje

Zřejmě nejlepší věc, kterou nás naučil covid, jsou online jednání. V SMS ČR tak pracujeme často, členové předsednictva jsou starostové z
celého kraje, kteří jsou ve svých obcích aktivní a vytížení, proto je tato varianta pro ně ideální.

Hlavními tématy pro nás při obou jednáních bylo hlavně chystané Krajské shromáždění v Horní Lidči. Zabývali
jsme se především programem, který bychom chtěli mít praktický a užitečný pro starosty. Kromě této pro nás
velké události jsme probírali především obsazení pracovních skupin SMS ČR starosty ze Zlínského kraje, řešili
podobu otevřeného dopisu radnímu Doleželovi, který zde najdete na straně 3 či se zabývali obcemi, jež mají
problém s účtem ve Sberbank.
Komunikace je pro nás naprosto zásadní a i když se vždy neshodneme, je to právě diskuze, která nás posouvá dál.
Velmi se nám osvědčilo rozšíření počtu členů předsednictva na 7 o starosty z Kroměřížska (starostka Vítonic
Laďka Hradilíková), východního Slovácka (starosta Nedachlebic Josef Jandouš) a Valašska (místostarosta H.
Lidče Stanislav Petřík).
Mezi evergreeny při jednání patří odpadová problematika, síťování pozemků či spolupráce se Zlínským krajem.
Chceme kraj a jeho obce posouvat svou prací dál, ke kvalitní komunikaci mezi organizacemi a k dosažení
užitečné zpětné vazby.

SLOVO MANAŽERKY STAROSTŮM
Milí starostové a starostky,
právě dočítáte krajský newsletter s novou grafikou a vylepšeným obsahem. Díky užší spolupráci s
krajem, kterou jsme navázali koncem roku 2021, se zde teď dočtete i o tématech ne přímo "smsáckých",
ale krajských. Doufám, že Vám to bude k užitku a že informace využijete. Na obsahu jsem
spolupracovala se vstřícnými úřednicemi Zlínského kraje, paní Koldovou, kterou mnozí z Vás znají z
oddělení absorpční kapacity kraje, a také s paní Štěrbovou, jež je SMART ambasadorka a má na
starosti spolupráci s obcemi.
Přestože jsem původní profesí novinářka, dalo mi toto vydání pořádně zabrat. Z nového vzhledu mám
však velkou radost a doufám, že i Vám se líbí. Uvolnění covidových restrikcí mi opět umožnilo
navštěvovat Vás na úřadech. Objela jsem kus kraje, vypila spoustu dobrých káv a absolvovala milé
schůzky. Snažím se pilně rozšiřovat naši členskou základnu, která se utěšeně rozrůstá. Už máme na
dohled úctyhodné číslo 200 členských obcí ve Zlínském kraji. Chcete mi pomoct? Pozvěte mě na
jednání mikroregionu či MASky, ráda přijedu a představím SMS ČR obcím, které nás ještě neznají.
Srdečně, Iva

8

Do svých řad vítáme tři nové obce!

OSÍČKO

VELKÝ OŘECHOV

Obec s více než 400 obyvateli leží na rozhraní
Zlínského a Olomouckého kraje.
Starostkou je tam Alena Gerhardová,
místostarostkou pak Vladimíra Kouřilová.
Osíčko najdeme v údolí pod Kelčským
Javorníkem u silnice II/150 (Bystřice pod
Hostýnem - Valašské Meziříčí).
Původně se jednalo o dvě vesnice Osíčko a
Příkazy, které se sloučily v roce 1951 v jednu
obec nesoucí jméno Osíčko. První písemnou
zmínku nacházíme k názvu obce Příkazy a to v
souvislosti s hradem Šaumburkem v roce
1309, která však není historicky doložena.

Velký Ořechov, rozložený 17 km jižně od
Zlína ve Vizovických vrších na stoupajícím
návrší, upoutává svou výraznou polohou a
krásným výhledem do okolního kraje. Počet
obyvatel se pohybuje kolem 750 a starostou
je zde Ing. Radek Chmela. Post místostarosty
zastává Vlastimil Boďa.
Ve středověku měl Velký Ořechov mezi
sousedními vesnicemi významnější postavení
nejen jako sídlo farnosti, ale i tím, že byl
střediskem feudálního statku, jehož majitelé
zde měli také své sídlo – tvrz. Dějiny obce
tedy sahají do doby před osmi a půl stoletím.

BUCHLOVICE

KOLIK STOJÍ ČLENSTVÍ V SMS ČR?
Řídíme se zásadou rovnosti, tudíž každá
obec platí fixní poplatek 3 500 Kč + 2 Kč za
obyvatele.
Pro vstup do SMS ČR je potřeba schválit
usnesení na zastupitelstvu obce a zaslat
přihlášku do naší zlínské kanceláře
(info@smscr.cz).
Za členský příspěvek, který uhradíte jednou
ročně, získáváte poradenství a aktuální
informace týkající se legislativy i dotačních
titulů.

Městys Buchlovice má přes 2 400 obyvatel a
pyšní se významnými historickými památkami, především tamější zámek patří k
nejvýznamnějším
barokním
šlechtickým
sídlům na území České republiky.
Městysu starostuje Mgr. Pavla Večeřová,
místostarostou je pak Bořek Žižlavský.
Buchlovice spolu s dalšími 14 obcemi patří do
mikroregionu Buchlov. Městys žije bohatým
kulturním, hlavně folklorním, životem.
Protéká jím Buchlovický potok a Dlouhá řeka.
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KONTAKTY
na krajskou organizaci SMS ČR
Mgr. Eliška Olšáková

SLUŽBY PRO ČLENY SMS

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE ZDE:

olsakova@mu-vk.cz

www.smscr.cz

Tel.: 603 595 752

www.sms-sluzby.cz/cs

předsedkyně

www.rokvobci.cz
www.portalzastupitele.cz

Mgr. Tomáš Chmela

www.facebook.com/SMSCR.CZ

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

ČLENSKÉ OBCE MOHOU VYUŽÍT:
Dotační poradna

Mgr. Oldřich Vávra

Krizová poradna

starosta@tupesy.cz

Podpora aktivit živého venkova

Tel.: 773 597 115

Pomáháme obcím s GDPR

2. místopředseda

Pomáháme obcím s veřejnými zakázkami
Právní poradna
AGIS – mapový server

Josef Jandouš

Prostory k jednání v Praze

starosta@nedachlebice.cz

Společný nákup energií na burze

Tel.: 731 618 702

Ubytování v centru Prahy

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

KONTAKT NA ZLÍNSKOU
KANCELÁŘ

člen

Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
Bc. Ladislava Hradilíková
starostka@vitonice.cz
Tel.: 725 121 270
členka

Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
telefon: +420 577 688 103; email: info@smscr.cz;
IČO: 751 301 65; ID datové schránky: khcbsyh
Hlavní kancelář: Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
Pražkancelář: Národní 41, 110 00 Praha 1

Josef Zicha
obec.vp@volny.cz

WWW.SMSCR.CZ

Tel.: 606 766 008
člen
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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