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PRAVIDELNÝ OBČASNÍK SMS ČR VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO VEDENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE I JEJICH VZTAHU K VENKOVU
Str. 1 – 4: Krajské
shromáždění Doubravy

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

Str. 6: Co jsme udělali pro to, aby
stavební zákon nebyl schválen?

Zveme Vás na Krajské shromáždění do Doubrav na Zlínsku

Vážení starostové, vážené paní starostky,
s radostí Vás zvu na své první Krajské shromáždění, které pro Vás chystáme spolu s předsednictvem
v tomto krásném venkovním areálu v obci Doubravy na Zlínsku 18. června od 9 hodin. V obtížných
jarních měsících, kdy vrcholila covidová vlna, bylo velmi těžké se rozhodnout, jakou podobu bude
mít Krajské shromáždění. Jak víte, na podzim bylo právě kvůli covidu zrušeno a jeho konání už
nebylo možné déle odkládat. Podařilo se nám zajistit, věřím, vhodné prostory v dlouholeté členské
obce Doubravy, jejíž starosta Jiří Šulák je také místopředsedou Dozorčí rady SMS ČR.
Areál je velmi dobře přístupný a disponuje rozlehlým parkovištěm. Abyste byli chráněni před
rozmary počasí, budete sedět v tomto krytém posezení a poslouchat odborný program, který se
zaměří hlavně na dotační možnosti pro obce v budoucnu a na odpadovou legislativu.
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Program shromáždění
Kde: venkovní areál v obci Doubravy
Kdy: pátek 18. června
Prezence: od 8:30 hodin

Oficiální začátek: 9 hodin
9:15 zdravice členů předsednictva
9:30 zdravice předsedy St. Polčáka na téma vrbětického výbuchu, střetu zájmů u komunálních
politiků a dalšího směřování SMS ČR
9:45 zdravice ředitelky SMS ČR Jany Přecechtělové na téma kompenzační bonus, stavební zákon
10:00 Dovolba nových členů předsednictva, jejich představení

Dění v našem kraji
10:15 Ing. Prokop Galatík, MVDr. Václav Gargulák – VD Vlachovice jako zdroj vody pro posílení
zásobování ZK prostřednictvím propojení vodárenských systémů
10:30 Ing. Vojtěch Ryza – Kvetoucí obec Zlínského kraje 2021
10:45 Mgr. Oldřich Vávra – Rok ve školství z pohledu zřizovatelů
11:00 Mgr. Eliška Olšáková – Příprava na využití dotačního programu Dešťovka

Zprávy ze Zlínského kraje
11:15 Bc. Hana Ančincová – Představení odpadové koncepce Zlínského kraje
11:30 Ing. Jana Koldová, Ing. Milan Filip – Směřování Programu obnovy venkova na léta 2022 –
2024
11:45 Ing. Jana Smutná, Region Bílé Karpaty – Představení Fondu malých projektů přeshraniční
spolupráce SK – CZ
12:00 zdravice hejtmana Ing. Radima Holiše
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12:15 – 13:00 oběd

Poobědový blok budoucnosti
13:00 – 13:30 Mgr. Jakub Iran, SMS ČR – Komunitní energetika, Obec 2030
13:30 – 14:00 Mgr. Radim Sršeň – Dotační možnosti pro obce a města pro období 2021 – 2027
14:00 – 14:30 Ing. Bc. Barbora Tomčalová, SMS ČR – Odpadová legislativa ČR
14:30 – 15:00 Ing. Lukáš Trčka, TIC Zlín – Kvalita života ve Zlínském kraji: analytika, technologie a
práce se silnými stránkami obyvatel

3

Obec nabízí i kvalitní lidovou architekturu, o kterou příkladně pečuje. Během shromáždění je
samozřejmě možné tyto památky navštívit, ovšem organizovanou vycházku nečekejte – program je
nabitý, navíc není v tuto chvíli zřejmé, jaká bude situace
epidemiologická. I z tohoto důvodu budeme požadovat Vaše
očkovací průkazy, případně test na covid s negativním
výsledkem nebo čestné prohlášení. Děkujeme za pochopení.

Na stolcích pro Vás bude připraveno občerstvení a průběžně
budeme vařit kávu. Servírovat se bude také oběd, a to řízek
s bramborovým salátem. Vše máte coby starostové
členských obcí zdarma.

MÁTE ZÁJEM ZA NÁMI PŘIJET? PŘIHLASTE SE ZDE DO 10. 6. TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Obecní spolky vyhlašují novou soutěž – Kvetoucí obec Zlínského kraje
Novou soutěž obcí, která by měla starosty povzbudit a motivovat do dalších dní, vyhlašují obecní
spolky činné v kraji, a to Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Sdružení místních samospráv ČR (SMS
ČR) spolu se Zlínským krajem. Přehlídka dostala název Kvetoucí obec Zlínského kraje.
Obec, která se jí zúčastní, zašle pořadatelům fotografie kvetoucí obecní výsadby spolu s popisem
výsadby a zdůvodněním. „Výsadba může být v intravilánu i extravilánu, vysazená od roku 2015 do
současnosti. Velikost projektu nerozhoduje, rozhoduje nápad,“ upozornil Vojtěch Ryza, starosta
Lidečka a předseda SPOV ve Zlínském kraji.
Starostové mají zaslat 5 – 20 digitálních fotografií rozkvetlé výsadby, ať už jde o aleje, parky, návsi
či jiné prvky. „Kvůli epidemiologickým opatřením nebudeme jezdit po obcích, ale z obdržených
materiálů pak vytvoříme soubor příkladů dobré praxe, které ještě můžou leckoho inspirovat a
potěšit,“ doplnil Ryza.

Přijaté výstupy z obcí poté posoudí odborná porota, složená ze zástupců SPOVu, SMS ČR, Zlínského
kraje, ale i zahradních nebo krajinářských architektů. 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.
Protože spolky, které soutěž vyhlásily, pomáhají hlavně venkovu a malým obcím, můžou se do
přehlídky přihlásit pouze obce. „V uplynulém roce životu nás všech dominoval covid, a proto jsem
ráda, že jsme našli možnost, jak povzbudit vyčerpané starosty něčím příjemným. A to soutěž Kvetoucí
obec určitě je,“ řekla Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk a předsedkyně SMS ČR ve
Zlínském kraji.
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Obce se můžou hlásit od 1. června do 12. července se svými fotkami výsadby a jejím popisem na
mail starosta@lidecko.cz. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne po prázdninách
v budově krajského úřadu ve Zlíně.

Připraveno ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Bojovali jsme proti rušení stavebních úřadů. Nedáme se!
Ani dopisy poslancům reprezentujícím Zlínský kraj, ani dubnová SMSka zdarma do všech obcí ČR i
do stavebních úřadů nepomohly přesvědčit poslance o tom, proč z pohledu Sdružení místních
samospráv není zodpovědné schválit novelu stavebního zákona.
Ta byla bohužel schválena 26. května, zbývá ještě Senát a podpis prezidenta. Šanci tedy stále máme.
Ovšem dlouhodobá neochota koaličních poslanců (ANO, ČSSD, KSČM) naslouchat názorům z obcí je
smutnou vizitkou dnešní společnosti, která je rozdělována stále hlubšími příkopy. Co nám v SMS ČR
vadí na schválené novele stavebního zákona?
Předně to, že úřady budou nově spadat pod centrální «superúřad», Nejvyšší stavební úřad. Doposud
nám nikdo kompetentní dosud nebyl schopen říct, které konkrétní úřady v regionu budou zrušeny.
(Jak tedy pro to daný poslanec, který reprezentuje svůj kraj, může zvednout ruku?) A také to, že
pokud stavební úřady z obcí zmizí kvůli urychlení řízení, budou o nich rozhodovat úředníci bez místní
znalosti, což nemůže skončit dobře.
V květnu jsme se tyto nevýhody nového zákona snažili vysvětlovat zákonodárcům. Vyzvali jsme k
aktivitě i naše členské obce, z nichž některé zareagovaly a poslance obeslaly individuálně dopisem
či žádostí o schůzku. Za aktivitu jim velmi děkujeme! I naše krajské předsednictvo odeslalo dopis,
kde vysvětluje naše výhrady vůči stavebnímu zákonu. Bohužel, nepomohlo to. Nikdo z nás
samozřejmě neříká, že stavební úřady reformu nepotřebují. Potřebují, to je bez debat. Ale potřebují
promyšlenou a doladěnou reformu, která bude jasně predikovat dopady pro obce.
Ani včerejším schválením zákona tato záležitost nekončí. Vytrváme. «Oslovíme všechny senátory, co
známe. Je vysoká pravděpodobnost, že to Senát zamítne a potom musíme nasadit vše, co můžeme,
aby poslanci nedali 101 hlasů v Poslanecké sněmovně,» nastínil postup 2. místopředseda krajského
SMS ČR Oldřich Vávra.
Všem starostům, kteří se k našemu boji proti stavebnímu zákonu přidají, děkujeme!
Jsme v tom s Vámi.
(šim)
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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

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:

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

Josef Zicha
obecvp@volny.cz
Tel.: 606 766 008
Člen

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

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

Mgr. Iva Šimoníková, simonikova@smscr.cz, tel. 776 266 139, krajská manažerka
Newsletter byl připraven díky finanční podpoře Zlínského kraje.
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