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Žernov v novém volebním období  

Komunální volby byly pro mě osobně takovým trochu 

nechtěným prostorem k zamyšlení. V našem malém městysi 

jsme měli jen jednu kandidátku a já jako každé volební období 

jsem zhruba půl roku před volbami řešil, jak ty „komunálky“ 

pojmout. Zda jít každý sám za sebe, zda dělat nějaké jakoby 

„áčko“ a „béčko“, vymýšlet názvy sdružení a oslovovat další lidi. 

Pak ale si vzpomenu na různé zkušenosti od nás a z okolí a sám 

pro sebe to uzavřu: “Pokud chce kdokoli kandidovat,  

do zastupitelstva, musí pro to něco udělat.“ A tak se stalo,  

že jsem od roku 1994 byl 2x místostarostou a 5x starostou.  

To jsou „děsivá čísla“. Samozřejmě chci, aby všechny naše 

projekty kontinuálně běžely s náležitým drivem a byly připraveny do podzimních 

ministerských či krajských výzev, což se jistě podaří. Nicméně si musím postesknout, 

 že asi dva roky řešíme v rámci posilování kapacity sběrných míst projekt z Operačního 

programu životní prostředí a poslední půl rok jen čekáme na aktualizované rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. A samozřejmě po celou tuto dobu máme v projektu vlastní finance. 

Naproti tomu náš projekt komunikací z MMR a Program obnovy venkova byl zadministrován 

velmi rychle a efektivně. Silničky rekonstruovány, dotace proplacena. Jen si myslím, že tyto 

naprosto běžné věci si mohou i malé obce řešit samy. Na popelnicích, štepkovači, 

kontejnerech a asfaltu opravdu není nic inovativního. O potřebnosti zda je vyměnit  

či rekonstruovat bychom s přehledem dokázali rozhodnout sami. Nicméně se obávám, že 

centralizace bude přituhovat. Ještěže tu máme místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí 

a další neziskovky. Konstatuji to s plným vědomím, že nyní je módní na tyto subjekty spíše 

nadávat a útočit. Takže naše MAS Mezi Úpou a Metují už také vypisuje výzvy pro školy, 

komunitní centra, na sociální začleňování či bezpečnost dopravy. Dobrovolný svazek obcí 

Úpa zpracovává v rámci svých projektů strategie, pasporty zelení, místních komunikací, 

pořádají se vzdělávací akce pro starosty či ekonomky, pomáhá nám zpracovávat veřejné 

www.smscr.cz facebook.com/smscr.cz 
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zakázky. K tomu máme ještě důležitou podporu ze Sdružení místních samospráv.  Pokud nás 

nepohltí jakékoli centralizační snahy, nadměrná administrativa a budeme ctít zásady 

komunitně vedeného místního rozvoje, neviděl bych budoucnost českého venkova vůbec 

černě.  

Mgr. Libor Mojžíš, starosta téměř nejmenšího městysu Žernov   

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

 
UDÁLOSTI A AKTUALITY  
 
USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
ze dne 22. 10. 2018:  Více informací: zde 
 
Národní dotace z MMR se rozjíždí - Ministerstvo pro místní rozvoj vychází vstříc starostkám 
a starostům našich měst a obcí a vypisuje ještě cílenější výzvy, čímž reaguje na aktuální 
potřeby regionů České republiky. Příjem žádostí v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 
bude zahájen v týdnu od 19. listopadu a ukončen začátkem února 2019. 

Další stamiliony korun jsou připraveny i pro další oblasti jako je například bydlení. MMR 
i letos chystá vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro 
rok 2019. Vrací se podpora technické infrastruktury. Příjem žádostí započne v týdnu  
od 5. listopadu 2018 a skončí počátkem února 2019. Více informací: zde 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-12--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-112632/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-15--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-300465/
http://www.cirihk.cz/clanky-narodni-dotace-z-mmr-se-rozjizdi.html
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RSK  ve spolupráci s MMR ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst.              
Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další 
otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.  Seminář se koná 5. 12. 2018 v Tereziánském 
dvoře v Hradci Králové. Program: 10,00 – 12,00 národní dotace, 12,00 –13,00 krajské dotace.                    
Přihláška na seminář: zde 

Bezplatný seminář Elektronizace veřejných zakázek - Eurocentrum Hradec Králové zve 
na bezplatný seminář Elektronizace veřejných zakázek, který se uskuteční v pátek                          
23. listopadu 2018 (9:30 - 12:30) v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
v Hradci Králové. Seminář je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF. 
Seminář je určen pro starosty, pracovníky veřejné správy, zástupce neziskové organizace  
a dále pro všechny, kteří se ve své práci zabývají realizací projektů podporovaných z fondů 
EU. Seminářem provedou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Místo konání: Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, sál P1.905, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Registrace předem do 16. 11. 2018: ZDE nebo na emailové adrese: 
hana.dolezalova@mmr.cz.  Více informací: zde 

Krajské zastupitelstvo schválilo zveřejnění dotačních programů na kulturu pro příští rok  
s alokací 18 milionů korun. Žadatelé je mohou použít na provozování kulturních aktivit, 
obnovu památkového fondu nebo činnost muzeí a galerií. Na podporu kulturních aktivit je 
vyčleněno pět milionů korun a 12 milionů korun je připraveno na obnovu památkového 
fondu. O dotaci bude možné žádat od letošního 10. prosince do 14. ledna. 2019.                           
Více informací: zde 

Královéhradecký kraj se připojí ke čtyřem českým krajům, které fungování prodejen potravin 
v malých obcích podporují dotačním titulem a je připraven podpořit všechny žádosti tak, aby 
bylo eliminováno riziko uzavření ohrožených venkovských prodejen. Rozpětí dotace  
se pohybuje mezi 20 a 50 tisíci korun ročně za podmínky padesátiprocentní účasti obce.  
Na rok 2019 by tak mohlo být vyplaceno až 2,5 milionu korun. Tyto peníze bude možné 
čerpat na energie nebo na mzdy prodavaček. Více informací: zde 

Chytrá řešení v cestovním ruchu a kultuře -  workshop se bude konat v úterý 4. 12. 2018  
od 13,00 hod. v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké 
náměstí 139-140. Potvrzení Vaší účasti do 28. listopadu 2018. Registrační formulář  
pro účastníky naleznete: ZDE. Workshopu se zúčastní pestrá škála subjektů a řada 
zajímavých osobností. Akci pořádá CIRI ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Aktuální 
informace o Chytrém regionu naleznete: zde 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo III. výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
dotačního podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích  
ve vlastnictví obcí“. Lhůta pro příjem žádostí je od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019. Podpora  
se poskytuje obcím na výstavbu a obnovu, nebo rekonstrukci, opravu a odbahnění rybníků  
a nádrží. Více informací: zde 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3lzjMBDp8dgYonUTquF5inCHi-KZVOBs7RiuH6qk750KG8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz7Vckna5pmjrsnaHtJqaGlkBUgTf5a9xGAxRPK_W8ahcprQ/viewform
mailto:hana.dolezalova@mmr.cz
https://hradeckralove.eurocentra.cz/ecms/hradeckralove/akce/5528/seminar-elektronizace-verejnych-zakazek-jak-spravne-elektronicky-komunikovat-v-zadavacim-rizeni/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/home.htm
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/venkovskym-prodejnam-pomuze-novy-dotacni-titul-300405/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOm8bUFI2IeEeZ_U0n8uOZDezY001zKrPoHv7ZC4zyEU-O0A/viewform
https://www.chytryregion.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
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POZVÁNKY na zajímavé akce NEJEN Z „HRADECKA“ 

VÍTÁNÍ SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI 

17. 11. 2018 od 11,00   - Hořiněves 

Na uvítání zimní sezóny do Hořiněvsi zamíří Martin na bílém koni, zároveň 

započne bohatý doprovodný program - tradiční jarmark, svatomartinská 

vína, husí hody a mnoho dalšího. www.horineves.cz 

 

VÝLOV RYBNÍKA VÝSKYT 

17. 11.2018 od 7,30 do 12,00      - Rybník Výskyt, Hradec Králové 

Zveme Vás na výlov rybníka Výskyt. Přijďte se podívat na průběh výlovu, seznámit  

se s rybářským řemeslem a koupit si čerstvou rybu, právě vytaženou z vody. U příležitosti 

výlovu bude umožněno přijet automobilem až na odstavnou plochu za hájovnu U Dvou 

šraňků (od lesního hřbitova rovně po Hradečnici až k hájovně). http://www.mestske-lesy.cz 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE LÁZEŇSTVÍ 

17. 11. 2018  od 13,00 do 17,00  - Jánské Lázně, historická budova Sokolovna 

Tento slavnostní den doprovodí kulturní program v Kolonádě, kde se všichni návštěvníci budou moci 

při ochutnávkách vína z několika českých, moravských i zahraničních vinařství zaposlouchat do živé 

cimbálovky a uspokojit rovněž své mlsné jazýčky regionálními dobrotami. Více informací: zde 

 

13. ČESKÝ ŘEMESLNÝ TRH POD OBRY V HOSTINNÉM 

17. 11. 2018 od 10,00 -  18,00   - Hostinné, Náměstí 69, Hostinné 

Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy.  

http://www.hostinne.info 

 

KATEŘINSKÝ JARMARK  

24. 11. 2018    -Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí   

Čeká na vás kulturní program, pouťové atrakce, bohaté občerstvení i prodejní stánky s velkým 

výběrem zboží. http://www.betlem.cz 

 

file:///G:/smsms%20listopad/www.horineves.cz
http://www.mestske-lesy.cz/
https://www.janskelazne.com/17-11-slavnostni-otevreni-expozice-lazenstvi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=turisticke-novinky-z-krkonos-listopad-2018
http://www.hkregion.cz/dre-cs/12399-13-cesky-remeslny-trh-pod-obry-v-hostinnem.html
http://www.hkregion.cz/dr-cs/102038-hostinne.html
http://www.hostinne.info/
http://www.hostinne.info/
http://www.hostinne.info/
http://www.betlem.cz/
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AKTUALITY ZE SMS ČR 

Chytrý portál, který pracuje za vás! AGIS -  analytický interaktivní geoinformační systém  propojuje 

data z řady státních registrů a databází (MPSV, MŠMT, NPÚ, RÚIAN, apod.), s výsledky unikátního 

terénního šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které provádí SMS ČR s podporou 

MMR a ČEZ, a.s.. Technicky zabezpečuje SMSdata s.r.o. Přístup do portálu je klientsky zabezpečen 

nejen pro samotné obce, ale také pro další orgány státní správy, rezorty, příp. kraje, ORP, apod.  

                            

 

Dotační modul s přehledem národních dotačních titulů a přímým propojením na dotační 

poradnu. Kompletní přehled občanské vybavenosti a její dostupnosti. Přehledy přírodních  

a kulturních památek a území. V případě zájmu o přístup do systému prosím kontaktujte 

kancelář SMS ČR. podpora@smsdata.cz www.smscr.cz. Více informací: zde 

http://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/1741-agis
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Celostátní sbírka na pomoc zadlužené obci Prameny 

Možnost zapojit se do solidární sbírky na pomoc obci prameny stále trvá – Konání veřejné 
sbírky s cílem řešit situaci vzniklou nezdarem investičního projektu obce Prameny trvá do 
Vánoc. Bližší informace ke vzniku a vývoji dluhu obce a k solidární sbírce naleznete na webu 
SMS ČR. Více informací: zde 
 
Zákon o sociálním bydlení 
 
MMR odložilo plánované přijetí zákona o sociálním bydlení, který měl v říjnu/2018 vejít 

v platnost a rozhodlo se, danou problematiku řešit pomocí programu Výstavba, který se 

momentálně připravuje se na spuštění. Více informací: zde 

Jak se stát členem SMS ČR ? 

Členství v SMS ČR znamená podporu prosazování spravedlivého financování obcí a měst, 

zavedení demokratických principů fungování samospráv, jednoznačné odmítnutí korupce ve 

veřejné správě a samozřejmě oporu v silné a nezávislé organizaci hájící zájmy svých 

právoplatných členů. Přihláška a více informací: zde       

                                                                                                                                                           

 

NABÍDKA - WEBINÁŘE 

SMS ČR zve zástupce všech obcí I. typu na další ze série online seminářů v oblasti metodicko -

právního poradenství.  

Aktuální termíny: 

16. 11.   Vybraná správní řízení pro obce I. typu 
7. 12.   Povinnosti obce v oblasti školství a pohřebnictví   
 
Registrace na webinář: https://goo.gl/forms/Dko7gP6HlKuC5xiB2 
Materiály a informace k webinářům naleznete na portálu: http://www.rokvobci.cz/ 

Aktuální informace:  

http://www.smscr.cz/, https://www.facebook.com/SMSCR.CZ 

 
 
VÝHODY A BENEFITY ČLENSTVÍ V SMS ČR 
 
Benefity jsou poskytovány všem zástupcům obcí a organizací, které mají řádně uhrazen roční 
členský příspěvek. Jedná se o nejrůznější slevy, možnost společné aukce energií, nocleh  
v centru Prahy zdarma atd. Snahou SMS ČR je služby stále rozšiřovat.  
 
SMS ČR nabízí prostřednictvím SMS-služby s.r.o. vysoce odbornou pomoc svým členům  
s veřejnými zakázkami. Na webových stránkách: www.smscr.cz v sekci: benefity (přístupné 

pouze členům po přihlášení) jsou zveřejněny veškeré vzorové dokumenty pro administraci 

veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, ve členění na 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1724-sms-cr-vyhlasilo-celostatni-sbirku-na-pomoc-zadluzene-obci-prameny
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1763-vyvoj-zakona-o-socialnim-bydleni-pod-drobnohledem
https://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem
https://goo.gl/forms/Dko7gP6HlKuC5xiB2
http://www.rokvobci.cz/
http://www.smscr.cz/
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
http://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/clenske-benefity/pomahame-obcim-s-verejnymi-zakazkami


7 

 

dodávky, služby a stavební práce. Jedná se o vzorovou dokumentaci, která se může v 

určitých specifických případech lišit. Další službou, zpoplatněnou členskými cenami, je 

kompletní administrace všech veřejných zakázek. Umožňujeme službu kontroly dokumentů 

zpracovaných vyplněním vzorové dokumentace. K dispozici je i další odborná pomoc. 

Odborný garant a kontaktní osoba: Darina Danielová, tel: +420 731606215, e-mail: 

darina.danielova@sms-sluzby.cz. Pro případné problémy s přihlášením na web: e-mail: 

info@smscr.cz 

Obce na těchto stránkách mohou např. 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 
 
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  
Krajský manažer: Bc. Zdeněk Kašpar, tel. 777 919 771, kaspar@smscr.cz  

 

                                                                                            

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

mailto:darina.danielova@sms-sluzby.cz.
mailto:info@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
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/info@smscr.cz
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/ou@horineves.cz
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/starosta@blesno.org
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/ou.machov@worldonline.cz
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/starosta@dubenec.cz
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/um.starosta@novy-hradek.cz
file:///G:/AppData/Roaming/Microsoft/srpen%202018/kaspar@smscr.cz 

