www.smscr.cz

facebook.com/smscr.cz

ZA 4. ČTVRTLETÍ 2020

vydáno 5. 1. 2021

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO VEDENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE I JEJICH VZTAHU K VENKOVU
Webináře ze
Starostovského inf. servisu

Čerstvě vyhlášené dotační
tituly Zlínského kraje

Aktivita SMS ČR v souvislosti se
schválením daňového balíčku

Bylo zvoleno nové vedení Zlínského kraje
Na prvním ustavujícím zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se 10. listopadu sešli noví zastupitelé,
které si pro nadcházející čtyřleté funkční období 2020-2024 zvolili občané v říjnových krajských
volbách. Do 45členného zastupitelstva se dostali zástupci osmi stran, kdy devět mandátů obsadilo
hnutí ANO, stejně tak devět jich má KDU-ČSL, po šesti křeslech získali Piráti a STAN, pět zastupitelů
má ODS, čtyři mandáty má ČSSD, po třech křeslech obsadí SPD a také Trikolóra-SoukromníciNezávislí.
Novou koalici tvoří zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD, kteří také figurují v devítičlenné Radě
Zlínského kraje v poměru: ANO – tři, Piráti – tři, ODS – dva a ČSSD – jeden. Zastupitelé zvolili nového
hejtmana, jímž se stal Radim Holiš (ANO).
Uskutečnila se také volba pěti náměstků zastupujících hejtmana v době jeho nepřítomnosti: první,
tedy statutární náměstkyní, byla zvolena Hana Ančincová (Piráti), do jejíž kompetence patří životní
prostředí a zemědělství a dále oblast sociálních věcí a neziskového sektoru. Druhým náměstkem,
který má na starosti dopravu, je Radek Doležel (ANO). Třetím náměstkem – pro strategický rozvoj,
územní plánování a cestovní ruch – je Lubomír Traub z ODS. Čtvrtou náměstkyní, která převzala
zodpovědnost za resort zdravotnictví, je Olga Sehnalová (ČSSD). Pátým náměstkem – pro finance,
majetek a rozvoj podnikání – je David Vychytil (ANO). Radním pro digitalizaci, mládež a sport stal
Jiří Jaroš (Piráti). Radní pro kulturu a školství je Zuzana Fišerová (Piráti). Radním pro investice a
dotace je Zbyněk Fojtíček (ODS). Kromě Jiřího Jaroše budou všichni členové krajské rady pracovat
jako uvolnění.
Zastupitelé také oproti dřívějším zvyklostem schválili tři uvolněné předsedy výborů zastupitelstva s
tím, že funkci předsedy Výboru pro dopravu bude vykonávat od 11. listopadu 2020 Jakub Zach
(Piráti), předsedkyní Výboru sociálního se s účinností od 11. listopadu stává Alena Gajdůšková
(ČSSD) a předsedou Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit bude od stejného data Tomáš Janča
(ANO).
Další zasedání krajského zastupitelstva se uskutečnilo 14. prosince 2020.
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KRAJSKÉ RADY
(Radním jsme položili dvě otázky – Jaký je Váš vztah k venkovu a Co pro něj chcete z titulu své
funkce udělat?)

Novým hejtmanem je stávající starosta Rožnova p. Radhoštěm,
pětačtyřicetiletý Radim Holiš. Od ledna 2014 je členem ANO, za
toto hnutí kandidoval i v letošních krajských volbách. Místo lídra
mu připadlo poté, co dosavadní krajský náměstek Jiří Sukop
položil kandidaturu kvůli osobním důvodům. Holiš je profesí
stavební projektant a v jeho gesci na kraji je krizové řízení. Pod
novým hejtmanem si radní jinak rozdělili kompetence, než bylo
doposud zvykem. Na otázky SMS ČR hejtman nestihl odpovědět,
o jeho vztahu k venkovu se více dozvíme na lednové schůzce,
kterou máme slíbenou.

Holišovou statutární zástupkyní a náměstkyní se stala jednatřicetiletá Hana Ančincová. Je členkou
krajského sdružení Pirátů ve Zlínském kraji, bydlí v Hulíně. V místním sdružení Piráti Kroměříž se
stará o administrativní záležitosti. Vystudovala obor Finance a právo na Ekonomicko-správní fakultě
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v Brně. V současné době studuje obor Bezpečnostní technologie,
systémy a management na UTB Zlín. Do její kompetence spadá životní
prostředí a zemědělství, ale i oblast sociálních věcí a neziskového
sektoru.
«Venkov je pro mě klid a malebné obce v našem kraji. Aby náš venkov
zůstal takový, jaký je, tak potřebuje péči. Moc dobře si uvědomuji,
jakou mnohdy těžkou práci mají starostové v obcích, kteří se snaží naše
vesnice posunout dál. Jsou na to sami a kraj tady musí být pro ně jako
partner. Venkov je pro mě nádherná krajina a vždy hodní lidé, kteří rádi
pomohou, a zejména i proto musí kraj pomoci jim, aby se jim v našem
kraji dobře žilo. Jako náměstkyně pro rozvoj venkova se chci zaměřit
nejenom na pokračování v úspěšných projektech, jako jsou třeba
kotlíkové dotace. Náš kraj se potýká s kůrovcovou kalamitou a suchem.
Zasadím se o to, aby kraj ve spolupráci s obcemi dělal vše proto, aby zachycoval vodu v krajině,
podporoval nádoby na dešťovou vodu a snažil se obnovovat lesní porost. Pro mě rozhodně nebude
nikdy venkov stát na druhé koleji, protože obce jsou základním kamenem celého kraje.»

Druhým náměstkem této rady je padesátiletý Radek Doležel z
hnutí ANO, který pochází z Holešova. Už v minulém období
byl krajským zastupitelem, a také vedl Výbor pro cestovní
ruch zastupitelstva Zlínského kraje. Na starosti bude mít
oblast dopravy, kde vystřídá lidovce Pavla Botka. O venkovu
říká: «Můj vztah k venkovu je velmi pozitivní, 4 roky jsem byl
místopředsedou Mikroregionu Holešovsko, vždy jsem se
snažil pomáhat všem obcím a mám i mezi starosty mnoho
přátel. Ze své funkce se budu snažit pomoci obcím při
budování infrastruktury a také při organizaci veřejné
dopravy dle požadavků jednotlivých obcí.»
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Třetím náměstkem se stal lídr ODS Lubomír Traub.
Jednapadesátiletý bankovní manažer, který je členem ODS
od roku 2011, kandidoval už v roce 2014 do zlínského
zastupitelstva. Po loňských krajských volbách mu připadl
post, na kterém se bude starat o strategický rozvoj, územní
plánování a cestovní ruch. «Přestože pocházím z města, k
venkovu mám velmi pozitivní vztah. Z mého pohledu jsou to
místa, kde se stále aspoň v nějaké podobě udržují historické
tradice a kde lidé k sobě mají blíže než v anonymních velkých
městech. Pokud chceme zanechat odkaz našich předků pro
budoucí generace, tak je to právě prostřednictvím udržení
tradic na venkově. Ve venkovském prostoru našeho kraje žije
takřka 50 % obyvatel regionu, musí být tedy prostorem pro
kvalitní život lidí, pro úspěšné podnikání a konkurenceschopné
zemědělství, atraktivní pro návštěvníky. Proto spolupracujeme a nadále budeme spolupracovat s
relevantními partnery na venkově a hledat řešení problémů venkovského prostoru, abychom lidem
na venkově zajistili kvalitní život, snížili riziko stárnutí venkova a předešli odcházení mladých lidí.
Zaměřit se chceme především na zaostávající území, které vykazuje rozvojové disparity. Jsou projekty
a nástroje, které tuto problematiku řeší. Uvědomuji si důležitost jejich naplňování.»

Nejzkušenější političkou v nové radě je Olga Sehnalová. Dlouhodobá
členka ČSSD, která ze strany vloni vystoupila po neúspěchu v
evropských volbách, figurovala na kandidátce jako nestranický lídr.
Vystudované lékařce připadl post čtvrté náměstkyně a bude mít na
starosti zdravotnictví. Sehnalová je ostřílená politička, působila deset
let jako europoslankyně v Evropském parlamentu. V letech 2008 –
2012 byla také zastupitelkou Zlínského kraje. Pochází z Kroměříže,
kde také žije. «Venkov přirozeně patří k našemu kraji, k naší zemi.
Beru ho proto jako součást společenství, ve kterém žijeme. Mám ráda
venkovskou pospolitost, zdroj našich tradic, i příroda je tady blíž
lidem. Na druhou stranu, život na venkově má své specifické
problémy. Pracovní příležitosti, špatné dopravní spojení, kvalita cest,
dostupnost zdravotní péče a dalších služeb. To vše se na vesnici řeší hůře
než ve městě, zejména pokud jde o starší spoluobčany. Z titulu své funkce se budu rozhodně zabývat
právě dostupností lékařské péče v kraji, i jeho odlehlých částech, ať už v oblasti péče nemocniční
nebo péče ambulantní. Základem je fungující nemocniční síť v kraji, pokrytí zdravotnickou
záchrannou službou, ale také fungující praktičtí lékaři a ambulantní specialisté v terénu. Dostupnost
lékařské péče je pro všechny občany kraje důležitá, o to víc na venkově.»
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Pátým náměstkem je dvaačtyřicetiletý David Vychytil, který
kandidoval za hnutí ANO. Vychytil působí jako jednatel
ITspolečnosti, která vytváří e-shopy, předtím figuroval ve
vedení zlínské společnosti Aukro. Bude mít v gesci finance,
majetek a rozvoj podnikání v kraji. «Můj vztah k venkovu je
velmi vřelý, protože sám pocházím z vesnice v okolí Zlína a už
odmalička mám rád přírodu, která k vesnici neodmyslitelně
patří. Díky zájmu o flóru i faunu jsem se s chutí pravidelně
zúčastňoval přírodovědných olympiád. S venkovem si také
spojuji upřímnost a pracovitost lidí, kteří zde žijí. A to jsou
vlastnosti a hodnoty, kterých si nesmírně vážím. Ve svých
plánech toho mám spoustu, proto „namátkou“ uvedu alespoň
oblast rozvoje podnikání, která patří přímo do mé resortní
kompetence: Nyní chystáme program na podporu lokálních řemeslníků a menších firem, který může
venkovu významně pomoci. A zmíním rovněž dotace na individuální kulturní a sportovní akce, které
jsem aktivně podpořil při úpravě krajského rozpočtu. Z velké části se totiž uskutečňují právě na
venkově a přispívají k místnímu spolkovému životu.»

Poslední žena v radě obsadí pozici uvolněné radní. Jde o Zuzanu
Fišerovou z kandidátky Pirátů. Jednačtyřicetiletá ekonomka a
zlínská zastupitelka bude dohlížet na kulturu a školství v kraji.
Publikuje rovněž odborné články na téma problematiky
insolvencí a příležitostně přednáší.
A co její vztah k venkovu? «Obecně nerada používám slovo
„venkov“, protože to může být dost relativní pojem. Pro
obyvatele Prahy může být venkovem celá Morava, pro Zlíňáka
zase menší město a tak dále. Já osobně žiji ve Zlíně a víkendy či
dovolené se snažím s rodinou trávit na kole nebo na pěších
výletech ve Zlínském kraji nebo jinde v republice. Takže tedy
osobně vnímám venkov spíše z pohledu trávení volného času.
Řekněme, že spíše využívám turistického potenciálu venkova. Znám
ale hodně lidí, kteří se přestěhovali s rodinou do menší obce a nemohou si to vynachválit. Coby
radní mám na starosti školství a kulturu. Obě tyto oblasti jsou spjaté s rozvojem společnosti.
Vzdělání i kultura jsou nositeli hodnot, které posouvají společnost kupředu. Zajištění školy nebo
dostupnosti základní školy, základní umělecké školy či střední školy ve spádové oblasti je klíčové
pro to, aby se v menších obcích usazovali mladí lidé a založili zde rodinu. Právě vylidňování venkova
je problém nejen ve Zlínském kraji. Také druhá oblast, které se coby radní věnuji, kultura, je často
prvkem, který stmeluje a rozvíjí společenský život obce. Proto jsem ráda, že se mi podařilo navýšit
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rozpočet letošní výzvy pro projekty „živé kultury“ (Program na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu), kde pořadatelé menších kulturních akcí mohou získat až 60 tisíc korun na 1
akci, přičemž celkově je v programu ve dvou výzvách nachystáno 5 milionů. Věřím, že tento
program pomůže v roce 2021 oživit kulturní život v obcích v celém Zlínském kraji.“

Dalším novým radním je dlouholetý starosta členské obce SMS ČR
Bystřička Zbyněk Fojtíček, který hájí barvy ODS. Do jeho gesce
spadají investice a dotace. Sedmapadesátiletý komunální politik
kandidoval do krajského zastupitelstva už čtyřikrát a právě
poslední pokus ho vynesl až do křesla radního. «Na venkově jsem
se narodil, na venkově jsem vyrůstal, na venkově žiju a nehodlám
na tom nic měnit. Vzhledem k tomuto se chci zasadit o změnu
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, a to
především aktualizací možnosti rozšíření technologií v oblasti
čištění odpadních vod, udržení vody v krajině, připravit investiční
akce v odpadovém hospodářství, kde se rovněž otevírají nové
možnosti v technologiích zpracování a likvidaci veškerého
odpadu. Těch oblastí je mnoho, proto beru venkov jako jednu z
oblastí, kde musíme soustředit pozornost a nachystat investice,
které by vyřešily zátěže, jenž v současné době venkov zatěžují.»

Jediným neuvolněným radním je šestačtyřicetiletý pirát Jiří Jaroš.
Pracuje jako správce sítě na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde
také žije. Trojnásobný otec, který sám sebe označuje jako
fotbalového fanatika, se stal radním pro mládež, digitalizaci a
sport. Svůj vztah k venkovu označuje jako velmi pozitivní. «Chci
podporovat sportovní oddíly na vesnicích, zejména její mládež a
současně napomoci digitalizaci venkova.»
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Uvolnění předsedové výborů

Uvolněnou předsedkyní Výboru sociálního se stala zkušená politička ČSSD,
poslankyně PSP ČR a bývalá senátorka Alena Gajdůšková. Bydlí s rodinou v
Želechovicích n. Dřevnicí a je jí šestašedesát let.

Členové Výboru sociálního jsou: Renata Měsíčková, Milan Klajn, Jana Pšejová,
Taťána Valentová Nersesjan, Aleš Dufek, Jarmila Blažková, Lukáš Žmolík a Eliška Olšáková.

Uvolněným předsedou Výboru pro dopravu se stal šestatřicetiletý
kroměřížský architekt Jakub Zach, který kandidoval za Piráty. Jeho hlavním
cílem je zaměřit se na dopravu v kraji, a především na zlepšení dopravní
infrastruktury. Také by rád optimalizoval IDS do funkční podoby.

Členové Výboru pro dopravu jsou: Martin Štětkář, Jan Kolařík, Petr Viceník, Ludvík Urban, Pavel
Botek, Stanislav Skála, Libor Lukáš, Milan Plesar.

Posledním uvolněným předsedou Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit je
sedmadvacetiletý Tomáš Janča (ANO) z Uherského Hradiště. Působí jako
uherskohradišťský zastupitel od roku 2018, je také předsedou místní organizace
ANO tamtéž.

Členové Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit jsou: Václav Kovář, Jiří Jaroš,
Petr Lapčík, Antonín Seďa, David Surý, Nataša Juříková, Radim Červenka a Vítězslav Vicherek.
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Aktivity krajského předsednictva SMS ČR během podzimu 2020
Činnost krajského předsednictva byla poznamenána řáděním koronaviru ve Zlínském kraji, proto
muselo být zrušeno krajské shromáždění, které se mělo uskutečnit 18. září v Březnici. Zrušení
postihlo i celostátní konferenci SMS ČR, která byla plánována počátkem listopadu v Ostravě. Krajské
předsednictvo tak komunikovalo alespoň online. Vypadalo to například takto:

Činnost Sdružení místních samospráv sice covidová pandemie zasáhla, ovšem dokázalo se s ní velmi
rychle vyrovnat a nabídnout starostům hodnotnou pomoc v podobě desítky online webinářů
zveřejňovaných na YouTube kanále SMS ČR Education, které se konaly pod záštitou ministryně pro
místní rozvoj Kláry Dostálové. Po kliknutí na název webináře jej můžete zhlédnout ze záznamu.

6. 11. 2020

Dotační tituly MMR pro rok 2021 a Evropské fondy v novém programovacím období

10. 11. 2020 Krizové řízení státu a obcí. Aktuální covid data v Agisu. Legislativa pro obce v
nouzovém stavu
12. 11. 2020 Státní rozpočet 2021 a jeho dopady na samosprávy
19. 11. 2020 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
24. 11. 2020 Obecní soustavy domácích čistíren odpadních vod
26. 11. 2020 Změny v rámci OPŽP v novém programovém období
1. 12. 2020

Obecní a krajské rozpočty v roce 2021
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3. 12. 2020

Soběstačná obec, Portál občana

8. 12. 2020

Střet zájmů – aktuální rozhodnutí NSS, Přístupnost webových stránek

10. 12. 2020 Představení nového zdravotního modulu v systému AGIS, Obec 2030
15. 12. 2020 Autorská práva jednoduše, Vyhlášení nejlepšího obecního zpravodaje

Daňový balíček nás zaměstnával po celý prosinec
V prosinci roku 2020 jsme řešili závažné téma, a to boj o rozumnou podobu daňového balíčku, který
navrhla vláda a který by způsobil obrovské výpadky daňových příjmů. Členové krajského
předsednictva proto kontaktovali poslance i senátory ve Zlínském kraji s nabídkou k debatě o
dopadům schválení daňového balíčku. Nutno podotknout, že SMS ČR bylo první s nabídkou diskuze
či snahou situaci nějak zvrátit. Díky nebývalé aktivitě se podařilo nakonec dosáhnout schválení
kompromisního návrhu Senátu, o němž však není jasné, zda ho prezident Zeman nevetoval.
Výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová k tomu říká: «Zákon vyšel ve Sbírce zákonů k 31. 12.
2020 s účinností od 1. 1. 2021. Dle tohoto zákona by obce každoročně tratily 7 miliard korun.
Momentálně se zabýváme tím, jak je to z právního hlediska. Řešíme diskusí v předsednictvu návrh
senátorům, aby podali ústavní stížnost na zákon, který by neměl platit, protože prezident ho vrátil a
sněmovna o něm měla znovu hlasovat.» Ředitelka Přecechtělová také upozornila, že zákon je
podepsán pouze Andrejem Babišem a Vojtěchem Filipem. «To by mělo být nepřípustné, vždy jde o
tři podpisy a navíc není jasné, proč Vojtěch Filip zastupoval Radka Vondráčka, který se mediálně
vyjadřoval až do konce roku...» Závěr je však ten, že zákon platí. «Otázka je, jak dlouho,» uzavřela
Jana Přecechtělová.

Dotace Zlínského kraje
PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích - Podpora trenérů dětí a mládeže a
materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží,
soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového
charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a
sportovních zařízení, apod.). Více ZDE
PODPORA KULTURNÍCH AKCÍ
Rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu, tj. vztahujících se k místní
komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj. Důvodem
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poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území Zlínského kraje.
Vyhlášena jsou dvě kola, první od 23. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 11:00 hodin pro akce s termínem
konání od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a druhé od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 do 11:00 hodin pro akce s
termínem konání od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Více ZDE.

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA

Krajští radní na svém pondělním zasedání schválili zahájení realizace projektu Digitální technická
mapa České republiky ve Zlínském kraji. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 221 milionů
korun.
Projekt bude naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální technické mapy
plynoucí pro něj ze Zákona č. 47/2020 Sb. Krajský úřad má povinnost zpřístupnit digitální technickou
mapu do 30. června 2023. V rámci projektu bude vybudován Informační systém Digitální technické
mapy a pořízen datový obsah Digitální technické mapy včetně údajů o dopravní a technické
infrastruktuře.
„Digitální technická mapa navazuje na projekt Jednotná digitální technická mapa, který ve Zlínském
kraji funguje od roku 2003. Stávající data budou upravena podle nové legislativy a budou doplněna
chybějící území. Bude také potřeba doměřit dopravní a technickou infrastrukturu v majetku kraje či
obcí, která dosud zaměřena nebyla. Cílem digitální technické mapy je sdílení podrobných informací
o stavebních a technických objektech a zařízeních. Tyto informace jsou důležitým předpokladem
pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebního řízení. Digitální technická
mapa bude z velké části veřejně přístupná. Uživatelé tak budou mít k dispozici podrobnou mapu
velkého měřítka pro celé území Zlínského kraje,“ upřesnil zaměření projektu radní Jiří Jaroš,
zodpovědný za oblast digitalizace, mládež a sport.
Žádost o projekt bude podána v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a
rozvoj digitálních technických map krajů. Předpokládaný celkový rozpočet akce činí 221 milionů
korun, přičemž dotace z Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých výdajů a 15 % tvoří vlastní
spolufinancování Zlínského kraje. (tz KÚ)
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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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