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PRAVIDELNÝ ČTVRTLETNÍK SMS ČR VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI KRAJSKÉ BUŇKY SMS ČR VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Str. 1: SMS ČR povede
místo S. Polčáka nová tvář

Str. 4: Schválené dotační tituly
Zlínského kraje

Str. 5: Co nás vede ke zvýšení
členského příspěvku?

SMS ČR má novou předsedkyni Elišku Olšákovou. Po Stanislavu
Polčákovi obsazuje tento post opět osobnost ze Zlínského kraje

Vážené kolegyně starostky, vážení kolegové starostové,
4. listopadu jsem byla Republikovým shromážděním Sdružení místních samospráv ČR zvolena
předsedkyní SMS ČR. Dovolte mi proto, abych se stručně představila a nastínila, jaké jsou moje
představy o dalším fungování našeho Sdružení a jeho prioritách.
Práci pro obce a pro samosprávy se věnuji od roku 2014, kdy jsem se stala starostkou města
Valašské Klobouky. Jsem také krajskou předsedkyní Sdružení místních samospráv Zlínského kraje a
předsedkyní mikroregionu Valašské Klobucko. Od roku 1990 jsem pracovala ve veřejné správě,
takže mohu říci, že tato oblast je mi blízká.
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V práci pro samosprávy chci pokračovat i nadále: jako nově zvolená poslankyně parlamentu budu
usilovat o místo ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který patří z hlediska potřeb a
zájmů samospráv mezi klíčové, ne-li nejdůležitější, a kde hlas obcí a měst a především jejich
praktické problémy i praktické zkušenosti musí být výrazně slyšet. Na co se chci ve Sdružení
místních samospráv zaměřit?
Na řešení hlavních témat, která jsme si v SMS ČR určili na období 2021 – 2025:
1) Obce jako soběstačné komunity s dostupnou infrastrukturou a službami pro kvalitu života svých
občanů. Udržitelná a tržní řešení i pro obce.
2) Odbřemenění samospráv od zbytné byrokracie. SMS ČR bude jako připomínkové místo nadále
hájit zájmy samospráv při tvorbě nových zákonů.
3) SMS ČR jako servisní organizace svých členů. Chceme, abyste se vy, starostové a starostky,
mohli věnovat rozvoji svých obcí. Byrokracii nechte na SMS ČR, které za vás bude řešit GDPR,
administrovat veřejné zakázky nebo zpracovávat typizované dotační žádosti.
4) SMS ČR bude vždy hájit právo na samosprávu každé obce v naší zemi. Počet našich obcí není
traumatem, ale výhodou a příležitostí.
K poslednímu bodu si vypůjčím myšlenku čestného předsedy Standy Polčáka – že 6250 obcí v
Čechách na Moravě a Slezsku představuje naše kulturní dědictví, naši výhodu, a já bych ráda
přispěla k tomu, abychom o naše kulturní dědictví pečovali s péčí dobrého hospodáře a snažili se o
rovnocenný a všestranný rozvoj.
A sama za sebe k prioritám dodávám: Za klíčové považuji udržitelné financování obcí. Musíme
usilovat o odpovídající rozpočtové určení daní, respektive o udržení procent pro obce, které
získaly v poslední novele z ledna t.r., o zavedení samosprávného minima a také zřízení Fondu pro
obnovu obcí, který by byl kvazi-nárokovým dotačním titulem pro menší obce.
Mám za to, že je v zájmu státu, aby si každá obec mohla dovolit uvolněného starostu nebo
starostku a také plánovat rozvoj obce. Chci udržet nadstranickost našeho sdružení, přestože sama
jsem registrovaným příznivcem hnutí STAN. A ubezpečit Vás, že v žádném případě nehodlám SMS
ČR politizovat či jakkoli využívat pro hnutí STAN!
Sdružení má být politicky neutrální, ale s jasnými názory na otázky veřejné správy. Mám týmového
ducha a těším se na spolupráci s Vámi všemi. Budu vděčná za zpětnou vazbu z území, a to nejen
pozitivní, ale hlavně tu negativní, která povede k rozvoji a směřování naší společné práce.
Nevnímejte proto tento článek jako jednosměrnou komunikaci ode mě k Vám, ale jako začátek
dialogu.

Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
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NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+
Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují
alespoň 3. emisní třídu. Připravte na to své obyvatele!
Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro
rok 2022 (dotazníkový formulář neboli tzv. předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů, první
vlna sběru potrvá do 31. 12. 2021 - k vyplnění ZDE.
Aktuální statistika sběru předžádostí z jednotlivých regionů je zveřejněna níže v tabulce, kterou
laskavě poskytl Zlínský kraj.
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Schválené dotační tituly Zlínského kraje na rok 2022
PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY pro obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obcí
1) Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod
2) Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořené z jiných dot. zdrojů
3) Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury
PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA
1) Projekty na obnovu obecního majetku – pro obce do 1 000 obyvatel
2) Projekty na zpracování územních plánů – pro obce do 2 000 obyvatel
3) Projekty na ochranu životního prostředí – pro obce do 2 000 obyvatel
4) Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území – pro obce do 500 obyvatel na
znevýhodněném území, které vymezuje Strategie rozvoje venkova ZK do roku 2030
5) Projekty na podporu cyklistiky
PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI
PROGRAM NA PODPORU AKREDITOVANÉHO DOBROVOLNICTVÍ
PROGRAM NA PODPORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI PREVENCE
RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ
PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE
1) Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v bezpečnosti silničního provozu
2) Dětská dopravní hřiště
DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE pro
obce, které zřizují jednotku SDH
STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO ZDRAVOTNICKÉ OBORY
PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH
PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI
PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOL. ZAŘÍZENÍ V PREVENCi RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ
PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ „OBCHŮDEK 2021+“ pro obce do 1 000
obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel s místní částí do 1 000 obyvatel
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Dopis obcím a městům od výkonné ředitelky SMS ČR J. Přecechtělové
Vážený pane starosto, vážená paní starostko,
chtěla bych Vás informovat, že Rada SMS ČR dne 2. 12. 2021 rozhodla o zvýšení fixní části ročního
členského příspěvku z původních 2.500 Kč na 3.500 Kč. Proměnlivá část příspěvku (2 Kč na
obyvatele dle počtu obyvatel) zůstává beze změny.
Chápu, že v době všeobecného zdražování to není zpráva příjemná. Dovolte mi ale vysvětlit důvody,
které nás k tomuto kroku vedly:
•

•

Členský příspěvek se nenavyšoval již od roku 2019. Agenda, kterou se SMS ČR zabývá, a to
především v oblasti legislativy a vzdělávání, přitom kontinuálně roste. Musíme proto
průběžně posilovat náš tým, což s sebou pochopitelně nese zvýšené náklady.
SMS ČR se vždy snažilo – a do budoucnosti se bude dál snažit – získávat prostředky na svou
činnost i z dalších zdrojů, než jsou členské příspěvky. Jde o finanční podporu partnerů, jako
jsou kraje, některá ministerstva nebo komerční subjekty. Nespoléháme tedy pouze na
prostředky od obcí, víme, že obce samotné jich často nemají dost.

I přesto jsme se rozhodli vydat se pro rok 2022 touto cestou. Jsem přesvědčena, že benefity,
které naše aktivity samosprávám přinášejí, dalece přesahují hodnotu členského příspěvku.
Jedná se například o již zmíněnou legislativní činnost, kdy se SMS ČR jako povinné
připomínkové místo vyjadřuje k veškerým novým zákonům, které se samospráv dotýkají, a
snaží se prosadit úpravy odpovídající zájmům obcí. Konkrétním přínosem i pro rozpočty obcí byl
v uplynulém roce náš úspěšný tlak na to, aby kompenzační bonus vyplácený vládou nešel plně
na úkor sdílených daní – a tedy daňových příjmů obcí. Jen touto aktivitou jsme obecním
rozpočtům zachránili miliardové částky. Jiné naše snahy se dotýkají RUD, kde budeme usilovat
o další posílení obecních příjmů ze sdílených daní nebo například o takzvané samosprávné
minimum. Zmínit musím také naši neutuchající snahu o zachování sítě stavebních úřadů, naši
bezplatnou právní poradnu a odborné webináře a zejména v posledních měsících letošního
roku intenzivní informační podporu obcí v souvislosti s novou odpadovou legislativou.
Aktivit, které přímo či nepřímo přinášejí užitek našim členským obcím, je samozřejmě mnohem
více. Ráda bych Vás v tomto ohledu odkázala na naši výroční zprávu, která je popisuje ve větším
detailu.
Dovolte mi, abych Vám na závěr poděkovala za Vaše dosavadní členství v SMS ČR i za podporu,
kterou tím našemu boji za práva samospráv projevujete. Věřím, že našimi spokojenými členy
budete i nadále.
S přáním klidných vánočních svátků a všeho dobrého do roku 2022
Mgr. Jana Přecechtělová
ředitelka Sdružení místních samospráv ČR
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Členové předsednictva řešili na Arcibiskupství olomouckém nakládání s pozemky
E. Olšáková, O. Vávra a J.
Jandouš
–
členové
předsednictva SMS ČR
Zlínského kraje jednali
v úterý
2.
listopadu
s arcibiskupem
olomouckým Mons. Janem
Graub-nerem. Tématem
bylo nakládání s pozemky.
Eliška Olšáková panu
arcibiskupovi představila
SMS ČR jako organizaci
zastupující obce a menší
města
a
seznámila
s problémy, které při
rozvoji obcí, či péči o
stávající
památky
znamená
situace, kdy
obec není vlastníkem
dotčeného
pozemku.
Současně se obce takřka
bez výjimky starají jak o
drobné sakrální památky,
tak o hřbitovy, či veřejná
prostranství
s nimi
spojenými.
Zleva J. Jandouš, Mons. J. Graubner, E. Olšáková, O. Vávra
Místopředseda sdružení Oldřich Vávra požádal o větší informovanost k postupům a pravidlům

pro jednání s arcibiskupstvím, pokud obec potřebuje tuto situaci řešit. Mons. Jan Graubner
poděkoval obcím za jejich péči o sakrální památky a vyjádřil uznání práci starostů a zastupitelů při
rozvoji obcí. Zdůraznil, že stejně jako obce a města se i církev musí ve správě majetku chovat jako
dobrý hospodář. Cílem je zajistit dlouhodobou udržitelnost všech aktivit církve. Nejedná se pouze
o přímou službu duchovních, ale také o dílo charitní, či práci s mládeží nebo o zajištění provozu a
údržby řady památek.
Ujistil, že arcibiskupství Olomoucké se snaží vždy přistupovat k potřebám obcí otevřeně a hledat
řešení. S ohledem na dlouhodobou správu majetku a zodpovědnost vůči budoucnosti není však
možné paušálně převádět pozemky, či jiný majetek pro církev jednostranně nevýhodně.
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K obecně platným postupům patří následující:
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Návrhy a požadavky na dispozici s majetkem arcibiskupství Olomouckého směřovat na
sekretariát arcibiskupství – podatelna@ado.cz
Otázky na majetkovou dispozici s majetkem farností směřovat na místního duchovního
správce, případně děkana. Je velmi vhodné současně informovat místní ekonomickou
radu farnosti. Tito následně návrh projednají s arcibiskupstvím.
Otázky na majetkovou dispozici s majetkem církevních řádů a kongregací je třeba řešit
přímo s vedením těchto řádů a kongregací. Arcibiskupství do těchto transakcí
nevstupuje.
Arcibiskupství obecně preferuje směnu pozemků na základě jejich hodnoty, nikoliv
pouze dle prosté výměry. V tomto případě arcibiskupství je ochotno směnit za
zemědělskou půdu, či les odpovídající hodnoty.
V případě drobných zbytkových pozemků pod stávajícími chodníky, veřejnými
prostranstvími je možné jednat i o odprodeji za cenu tržního odhadu.
Oddělovací geometrické plány, posudky na tržní cenu a místě a čase obvyklou a další
administrace jde za obcí.
Jako doporučený postup se jeví před zpracováním posudků a plánů diskutovat směnu –
tj její rozsah a konkrétní nabízené pozemky předem. Arcibiskupství má vlastní
ekonomické oddělení, které návrh posuzuje i s ohledem na záměr obce, či budoucí
využití (např. stávající zemědělská půda, která se záhy změní na stavební pozemky
apod.).
V případě, že obec má identifikovány nabízené pozemky a směna je v relaci výše
uvedeného je třeba počítat s lhůtou administrace cca 2 měsíců.
Arcibiskupství Olomoucké se nebrání pozemkovým úpravám. Je vhodné farnost,
případně AOL o přípravě či záměru pozemkových úprav informovat dopředu.

Zástupci obcí zmínili rovněž téma využívání místních komunikací, polních a jiných přístupových
cest do lesů ve vlastnictví AOL. Zde žádali o to, aby zástupci majetkové správy lesů – spol
ALSOL vždy před větším využitím obecních komunikací pro vývoz dřeva, či jiné výraznější
využití cest kontaktovali obce a dohodli podmínky, případně si komunikace, které nebyly
obvykle pro toto zatížení dimenzovány převzali a předali.
Oldřich Vávra, místopředseda SMS ČR
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Nové členské obce ze Zlínského kraje za rok 2021
Do svých řad jsme letos přivítali tři nové členské obce: Ostratu (17. 3.), Študlov (30. 6.) a Jankovice
(13. 9.). Jak vidí spolupráci se SMS ČR jeden z čerstvých členských starostů Kamil Macek z
Brumova-Bylnice, jež vstoupil do našich řad 17. prosince 2020?
S členstvím v SMS ČR jsem velmi spokojen. Využíváme
informace z mailů od manažerky Šimoníkové, oceňuji také
zpravodaj SMSka, který čtu jako jeden z mála celý. Často
zjišťuji, že to, co trápí mne, trápí i ostatní starosty. Dá se říct, že
máme stejné problémy, ať jsme z Aše či Jablunkova. Informace
SMS nám pomáhají se více a lépe zorientovat například v
novém zákonu o odpadech. Z Vašeho zpravodaje a dalších
informací čerpají i mí kolegové na našem úřadě. Jsem moc rád
za vzájemnou spolupráci. Hodně mě zajímají příběhy starostů a
vždycky říkám, že není potřeba vymýšlet nové věci, ale stačí se
inspirovat. Je důležité najít tzv. bílou vránu, tedy někoho nebo
něco, kde to funguje, a poučit se z toho. Cením si i dobré
spolupráce SMS ČR s krajem. Pro nás je totiž Zlínský kraj velmi
důležitý partner při řešení problémů.
Největší síla SMS však spočívá ve vzájemné spolupráci obcí a starostů napříč celou republikou.
Důležité jsou také osobnosti v čele. Jedna z výrazných osobností SMS ČR je nová celostátní
předsedkyně SMS ČR, poslankyně a starostka Eliška Olšáková, se kterou řešíme i náš mikroregion
Valašské Klobucko, další je např. starosta nedalekého
Slavičína Tomáš Chmela. Líbí se mi, že v SMS ČR vše
funguje na přátelské a regionální bázi. V dnešní opravdu
zvláštní době a společnosti rozdělené na různé tábory je
dobré vědět, že hejtmani, primátoři a hlavně starostové
dokážou skvěle spolupracovat bez rozdílu politické
příslušnosti.
Jak to vidí krajská manažerka Iva Šimoníková:
Setkání na obcích jsou pro mě nejhezčí částí práce pro
SMS ČR. Všechny «své» obce, které jsou spokojenými
členy, bych ráda vyzvala, aby o SMS ČR mluvili na
mikroregionech a maskách. Není problém mě kdekoli
pozvat, ráda přijedu a odpovím na dotazy týkající se SMS.
Dál bych Vám všem chtěla poděkovat za příjemnou
spolupráci a popřát do nového roku hodně zdraví, pokoje
a pokud budete ochotni do dobrodružství jménem
starostování jít znova, i úspěšné volby!
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Ohlédnutí za Republikovým shromážděním v Ostravě

V kulisách industriální Ostravy se uskutečnila 3. listopadu celostátní konference SMS ČR. Po
programu následovala prohlídka Bolt Tower, z níž je uchvacující výhled (foto vlevo dole). Poté se
konal společenský večírek. Následující den se pak v hale Gong uskutečnilo Republikové
shromáždění SMS ČR, kde bylo zvolena nová předsedkyně Eliška Olšáková a nové celostátní
předsednictvo. I tam má Zlínský kraj své zástupce: 1. místopředsedou se stal Oldřich Vávra,
starosta Tupes, řadovým místopředsedou pak Tomáš Chmela, slavičínský starosta a bývalý
výkonný ředitel SMS ČR. Zlínský kraj tak značně posílil svůj vliv na aktuální dění v SMS ČR. To je
dobrá zpráva
i pro členské
obce, které
tak
můžou
podněty
«zezdola»
předávat
účinně až do
nejvyšších
pater
sdružení přes
krajskou
manažerku či

předsednictvo.
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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 na zlínskou kancelář:
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
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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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