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Vážené kolegyně starostky, vážení kolegové 

starostové, 

 

v dnešní složité době je stále obtížnější pro jednotlivé 

obce či města orientovat se v záplavě nové legislativy a 

hlavně bránit se všem útokům ze strany státu i některých 

institucí na samotný princip samosprávy. Proto jsem moc 

rád, že existuje možnost spolupracovat na řešení řady 

problémů v organizaci, která profesně zastřešuje zejména menší obce a města – ve Sdružení 

místních samospráv ČR. 

 

Uplynulé roky ukázaly, že právě „v jednotě je síla“ a když obce postupují společně, je možné 

dosáhnout i úspěchů v prosazení legislativy podporující rozvoj obcí a na druhé straně se 

ubránit legislativě, která je k obcím nepřátelská, brání jejich rozvoji, omezuje samosprávu a 

poškozuje zájmy obyvatel. 

 

Přesto, že SMS ČR vybojovalo pro obce v minulosti již řadu cenných vítězství, nelze usnout 

na vavřínech. Nové hrozby se bohužel objevují jak na běžícím pásu a jednou z nich je (dle 

informací České asociace odpadového hospodářství) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

potichu připravená novela zákona o odpadech. Tato má být nesystémově schválena, nikoli 

jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona. Bez možnosti otevřeného 

veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města, bez možnosti 

vypořádání připomínek. Tento záměr novelizovat zákon s cílem zvýšit poplatek za 

skládkování odpadů by finančně zatížil obce a následně i rodiny na celém území našeho 

státu. Navrhované čtyřnásobné zdražení bylo naposledy odmítnuto ve vládním návrhu zákona 

o odpadech, když ani napočtvrté neprošlo Legislativní radou vlády ČR. Jedním z hlavních 

důvodů byla absence dostatečné analýzy ekonomických dopadů na obce a města a analýzy 

nezbytnosti navrhovaného zdražení. Základním cílem snah o změnu zákona je zvýšení 

částky skládkovacího poplatku na výši cca 2000 Kč/t místo současných 500 Kč/t, a to 

z důvodu vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven 

odpadů v zájmu určité skupiny podnikatelů v naší zemi (přitom Evropská unie stavbu dalších 
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spaloven nedoporučuje). Náklady na výstavbu drahých spaloven by tak nesli ve svém 

konečném důsledku všichni občané České republiky. 

        Starostové řady členských obcí SMS ČR včetně mne sdílí obavy z připravovaného 

záměru uměle zvýšit poplatky za skládkování odpadů, které by přineslo pro občany 

několikanásobné zdražení poplatků za likvidaci odpadů a nesouhlasí se změnou zákona       

o odpadech bez řádného projednání a připomínkování odbornými orgány. A právě zde je 

třeba opět ocenit úlohu SMS ČR, která k uvedené problematice zřídila velice aktivní 

Pracovní skupinu pro životní prostředí pod vedením Karla Ferschmanna. Výsledkem její 

činnosti je připomínkování stávající odpadové legislativy i  navrhovaných změn s cílem 

preferovat místo zdražování skládkovacího poplatku zejména předcházení vzniku 

odpadů, jejich druhotné využití a k nezvyšování často nesmyslného transportu odpadů 

do značných vzdáleností (což by zřizování spaloven nepochybně přineslo).  

        Přestože SMS ČR i nadále bude bedlivě sledovat veškeré legislativní záměry 

v oblasti odpadového hospodářství, apeluji na všechny kolegyně starostky a kolegy 

starosty, aby v rámci svých možností působili na poslance zvolené z jejich regionů            

a upozorňovali je na nebezpečí zvyšování skládkovacích poplatků, které by plošně 

zatížily všechny skupiny obyvatel a v řadě případů zhoršily již tak složitou sociální 

situaci mnoha rodin.   

 

         

Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov a místopředseda KO SMS KHK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UDÁLOSTI A AKTUALITY Z KRAJE 

 

 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne:             

29. 1.2018  

 

Výběr z usnesení:  

 

USNESENÍ ZK/10/741/2018  

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje projednalo a schvaluje: 

1. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě na území 

Královéhradeckého kraje na rok 2018 v minimálním rozsahu 18,6 mil. km a v maximálním 

rozsahu 18,9 mil. km.   

2. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého 

kraje na rok 2018 v minimálním rozsahu 5,4 mil. vlkm a v maximálním rozsahu 5,6 mil.vlkm. 

Více informací: zde 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/usneseni-2012/10-ZK-29-01-2018-Usneseni-ke-zverejneni.pdf


3 

 

Královéhradecký kraj připravuje strategii rozvoje po roce 2021 

 

Radní Královéhradeckého kraje se na svém zasedání zabývali koncepčním přístupem k 

vyváženému rozvoji území Královéhradeckého kraje a to v rámci projednávání přijetí dotace 

z MPSV na realizaci projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje chytře, efektivně a s 

prosperitou. V rámci tohoto projektu bude vytvořeno několik potřebných strategií odrážejících 

nové zásady udržitelného rozvoje a SMART řešení. 

 

Více informací: zde 

 

Spolupráce východočeských krajů v dopravě pokračuje 

V lednu představil Královéhradecký a Pardubický kraj novou mobilní aplikaci,                      

/Mobilní aplikace IDS IREDO/ ve které cestující najdou informace o autobusových              

i vlakových spojích. Tím ale spolupráce neskončila. Zástupci obou krajů se sešli znovu                    

a jednali mimo jiné o aktuální situaci ve veřejné dopravě. 

Více informací: zde 

U nás v kraji 

Tištěný zpravodaj Královéhradeckého kraje, ve kterém najdete novinky a události z regionu. 

Aktuální číslo a archív v pdf, ke stažení: zde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAJÍMAVOSTI – POZVÁNÍ 

Masopust na statku 

Místo konání:  Šrámkův statek v Pileticích, Piletická 7 / 6, Hradec Králové, 500 03 

Datum konání: 11. 2. 2018 

Více informací naleznete na: www.sramkuvstatek.cz : zde 

 

Snow Show ve Svatém Petru 

Místo konání:  Skiareál Svatý Petr - Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 

Datum konání:  10. 2. 2018 

Více informací naleznete na: www.mestospindleruvmlyn.cz : zde 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-pripravuje-strategii-rozvoje-po-roce-2021-108960/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/spoluprace-vychodoceskych-kraju-v-doprave-pokracuje-108772/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/u-nas-v-kraji/tisteny-zpravodaj-u-nas-v-kraji-55617/
http://www.sramkuvstatek.cz/
https://www.sramkuvstatek.cz/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/info-106/kalendar-akci/kalendar-akci/?ftshow=98#ka98
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DAŇOVÁ KALKULAČKA – aktualizovaná 

Výpočet výnosu sdílených daní pro jednotlivé obce podle nejnovějších odhadů a vypočtených 

koeficientů ministerstva financí byl aktualizován koncem roku 2017 v aplikaci Kalkulačka 

RUD: (https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka). Každá obec 

si tak může zjistit pravděpodobný daňový výnos do svého rozpočtu pro rok 2018 po změně 

zákona o RUD, která je účinná od 1. 1. 2018 a porovnat ho se situací, kdyby nebyla přijata 

žádná změna rozdělení výnosu sdílených dan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTUALITY ZE SMS ČR 

VÝZVA PŘEDSEDNICTVA SMS ČR 

„Pane premiére, pomozte změnit zákon o střetu zájmů“ 

Starostové v celé  ČR obdrželi elektronickou formou informace a shrnutí o situaci kolem 

zákona o střetu zájmů a výzvu adresovanou panu premiérovi Babišovi. 

Pokud vám záleží na změně tohoto kontroverzního zákona, věnujte těmto informacím svoji 

pozornost a svůj čas, využijte příležitost touto formou oslovit pana premiéra, výzvu doplňte          

a před odesláním panu premiérovi, výzvu oscanujte či vyfoťte a odešlete na adresu: 

nezvalova@smscr.cz 

O dalším vývoji jednání vás budeme informovat. 

Více informací: zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zásobníky reflexních prvků 

Poslední možnost dostat zdarma zásobník reflexních prvků. Členové SMS ČR se mohou 

přihlásit již jen na centrální emailovou adresu info@smscr.cz. 

Neuvolnění starostové - pojištění 

SMS ČR aktuálně vyvíjí úsilí, aby se z odměn neuvolněných starostů odvádělo sociální a 

zdravotní pojištění. Na aktivitu navazuje Senát. 

Změna členských poplatků 

SMS ČR informuje členské obce o tom, že od roku 2018 je plánováno navýšení členských 

poplatků SMS ČR z 1,-Kč za každého obyvatele obce na 2,-Kč za obyvatele. Částka 2000,-Kč 

za každou obec zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení!  

 

 

 

https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka
mailto:nezvalova@smscr.cz
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1505-klic-od-uradu-pro-predsedu-vlady
mailto:info@smscr.cz
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GDPR 

 

Po jednání Rady SMS ČR, je potvrzeno, že SMS ČR pokračuje v přípravách projektu a službu 

pověřence pro ochranu osobních údajů bude poskytovat. Platí původně avizované podmínky: 

členská obec bude za tuto službu platit 600,- Kč, nečlenská 5 000,- Kč. 
 

Plán nejbližších akcí  

 

20. 2. Den malých obcí, Kongresový sál Praha 9 – Letňany  

27. 2. Den malých obcí, Společenský dům Prostějov  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÝHODY A BENEFITY SMS ČR  

 

Výhodná nabídka školení formou předplatného balíku kancelářských aplikaci MS 

Office 365 pro členy SMS. 

 

Jste členem Sdružení místních samospráv ČR? Pokud ano, využijte výhodné nabídky Centra 

pro videovzdělávání! V čem spočívá předplatné? Zakoupením baličku předplatného získáte 

přístup k videokurzům, které jsou již připraveny, ale rovněž vám budou poskytovány další v 

okamžiku jejich dokončeni. Přístup ke všem videokurzům budete mít až do 28. 2.2018! Více 

informací: zde 

 

Aktuální informace, odborné materiály, právní rady a zajímavosti pro Vás 

zveřejňujeme na webových stránkách:  

http://www.smscr.cz/  

http://www.rokvobci.cz/  

https://www.facebook.com/SMSCR.CZ  

 

 

Obce na těchto stránkách mohou využívat:  
Informační zpravodaj SMS ČR https://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj 

Hlídač termínů starosty http://www.rokvobci.cz/hlidac-terminu/ 

Odborné články k tématům týkajících se veřejné správy http://www.rokvobci.cz/zpravy-

redaktoru/ 

Rukověť starosty http://www.rokvobci.cz/rukovet-starosty/ 

Vzorové dokumenty ke stažení http://www.rokvobci.cz/dokumenty/ 

Právní poradna Roku v obci-odpovědi právníka na již položené dotazy 

http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/ 

Členské obce navíc na těchto stránkách mohou využívat:  
Právní poradna https://www.smscr.cz/cz/10-pravni-poradna 

Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních a 

evropských zdrojů https://www.smscr.cz/cz/sluzby/9-newsletter 

 

 

 

https://centrumvv.cz/stranka/sms-cr
http://www.smscr.cz/
http://www.rokvobci.cz/
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
https://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj
http://www.rokvobci.cz/hlidac-terminu/
http://www.rokvobci.cz/zpravy-redaktoru/
http://www.rokvobci.cz/zpravy-redaktoru/
http://www.rokvobci.cz/rukovet-starosty/
http://www.rokvobci.cz/dokumenty/
http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/
https://www.smscr.cz/cz/10-pravni-poradna
https://www.smscr.cz/cz/sluzby/9-newsletter
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Nocleh v centru Prahy, v místě sídla regionální kanceláře – Národní 41, Praha 1. Členové 

SMS ČR mohou zdarma využít této služby od května 2017. V případě problémů a nejasností 

ohledně přihlašovacích údajů a zajištění noclehu v Praze, kontaktujte organizační manažerku 

Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KONTAKTY NA KRAJSKOU ORGANIZACI SMS ČR KHK  
Předsedkyně: Jana Kuthanová, tel. 724 186 825, ou@horineves.cz  

Místopředseda: Jan Kopelent, tel. 608 339 074, starosta@blesno.org  

Místopředseda: Jiří Krtička, tel. 604 569 525, ou.machov@worldonline.cz  

Člen: Jaroslav Huňat, tel. 499 694 213, starosta@dubenec.cz  

Člen: Bc. Zdeněk Drašnar, tel. 728 581 434, um.starosta@novy-hradek.cz  

Krajská manažerka: Bc. Helena Kuthanová, tel. 603 843 537, kuthanova@smscr.cz 

 

 

 
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 


