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Vážené kolegyně a kolegové,  

Většina z nás – nejen těch nově zvolených – už pomalu „rozjíždí“ 

nové volební období. Je hezké sledovat elán těch kolegů, kteří 

jsou ve starostenských křeslech nováčky. Já už se za nováčka 

nepovažuji, začínám ve funkci starostky třetí volební období. 

V roce 2014 jsem měla taky tolik elánu, který – jak se na to tak 

zpětně dívám - hraničil až s naivitou, že přeci všechno musí jít, 

vždy se najde kompromis a nějaké řešení a všechno se dá 

vysvětlit. Všechno se dá vysvětlit, to ano, ale bohužel ne všem.  

Musím říct, že elán ze mě pomalu vyprchává. Není to leností  

či nedostatkem nápadů, ale především byrokracií, tím, jak všude 

všechno dlouho trvá, jak ti „vyšší“ úředníci nedodržují stanovené termíny. Taky narážením na 

zvláštní druhy existencí, kteří si pořád vedou ty své „pravdy“.  

Jednoho takového u nás máme. Co si kolegové budeme nalhávat, máte ho asi každý, že ano? 

V našem případě jde o zpomalení (teď už téměř zastavení) zapsání komplexních 

pozemkových úprav (dále jen KPÚ). Dotyčný má v naší obci pozemky, a přestože je 

komplexní pozemkové úpravy nijak nezasáhly a zůstávají ve stejné výměře, není s tím 

spokojen. A stěžuje si všude, kde se dá – na policii, na zemědělském družstvu, ministerstvu 

zemědělství, pozemkovém úřadě i v kanceláři ombudsmanky.  A  pořád a všude, kde se dá  – 

Policie ČR, zemědělské družstvo, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha, kancelář 

ombudsmanky,…... Zástupci pozemkového úřadu, obce, projektantka i geodet s tím mají plné 

ruce práce, někteří jezdí k výslechům a převážejí plné auto šanonů tam a zpět  

či odpovídají na stížnosti. Zastupitelstvo chce budovat cesty a sázet stromy, ale nezbývá mu 

než čekat. Všichni si klademe otázku, proč se to vlastně děje. Nepřijde vám absurdní, jak 

jeden člověk dokáže zatížit tolik institucí a znepříjemnit práci tolika lidí? Ano, na stížnost má 
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každý občan právo. Ale někdy si říkám, že by snad bylo lepší, kdyby bylo podávání stížností 

zpoplatněno a v případě oprávněnosti by byl poplatek vrácen zpět. Občan má přeci nejen 

práva, ale také povinnosti. Třeba po přečtení těchto řádků zavzpomínáte na podobný případ 

ve své obci. Možná si tyto řádky přečte někdo, kohoto zaujme a třeba i tuto myšlenku 

„někam posune“.  

Někdy si při dohadování s lidmi, kteří jsou nespokojeni s jakýmkoli řešením, v duchu 

připomínám moudrá slova Jana Wericha - „Jestliže se člověk hádá s blbcem víc, jak půl 

minuty, hádají se už dva blbci.“  Mnohokrát jsem byla tím druhým blbcem. Neúnavným 

pořád dokola vysvětlujícím, empatickým, usměvavým blbcem.  

A co říci závěrem? Dovolte mi také uloupit jeden moudrý citát, kterého se ráda držím.  

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, 

že stojí za to si ji užít.“ 

Krásné vánoční svátky plné pohody a do nového volebního období hodně elánu, trpělivosti  

a spokojených občanů.  

Jana Pečenková,  starostka obce Mokrovousy  

 

 

UDÁLOSTI A AKTUALITY  
 
USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze 
dne 3. 12. 2018.  Více informací: zde 
 
Veřejné sbírky – informace pro obce a ostatní právnické osoby. Vzory ke stažení: zde 
 
Aktuality pro obce z hlediska zákona o střetu zájmů a podávání oznámení o střetu zájmů 
po volbách do zastupitelstvech obcí 2018 . Více informací: zde 
 
Pozvánka na seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2019 
 v oblastech sport a tělovýchova a volnočasové aktivity, který se koná ve středu 19. 12. 2018 
od 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí, sál 
Albrechta z Valdštejna.  
Seminář je zaměřen na novinky a změny v jednotlivých dotačních programech výše 
uvedených oblastí. Krátce bude představen dotační portál DOTIS a práce v něm. Na seminář 
není nutno se registrovat. Kontakt na pracovníka KÚ: Mgr. Tomáš Záviský (sport, 
tělovýchova, volnočasové aktivity) e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz , tel. 495 817 257, 
736 521 838 
 
Národní dotace z MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj vychází vstříc starostkám 
a starostům měst a obcí a vypisuje cílenější výzvy, čímž reaguje na aktuální potřeby regionů 

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-ze-17--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-301490/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/vnitrni-sprava/verejne-sbirky-56646/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-obcim/aktuality-pro-obce-z-hlediska-zakona-o-stretu-zajmu-a-podavani-oznameni-o-stretu-zajmu-po-volbach-do-zastupitelstev-obci-2018-300386/
tzavisky@kr-kralovehradecky.cz
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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 

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 

Královéhradecký kraj řeší potřeby a největší problémy spojené se sociálním a dostupným 
bydlením. Více informací z jednání Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji: 
zde. Důležité informace týkající se dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji a příklady 
dobré praxe lze nalézt i na webové stránce: www.zamestnanyregion.cz 

Zastupitelé Královéhradeckého kraje schválili navýšení finančních prostředků v letošním 
dotačním programu na hospicovou péči. Z dosavadních dvou milionů korun si regionální 
poskytovatelé rozdělí částku přes 3,6 milionu korun. Finanční prostředky budou určené k 
zajištění péče o pacienty v domácím prostředí. V příštím roce dotační program bude 
podpořen i lůžkový hospic. Více informací: zde 

 

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE 

Vánoční trhy 

7. 12. 2018 až 16. 12. 2018     Masarykovo náměstí, Hradec Králové   

Tradiční vánoční trhy pořádané ve městě Hradec Králové. Adventní zboží, punč, řemeslný 

jarmark, vánoční atmosféra ve městě Hradec Králové. 

Betlémské trhy 

15. 12. 2018    Třebechovické muzeum betlémů,  

  Masarykovo náměstí, Třebechovice pod Orebem 

Čas vánoční se rychle blíží a s ním spojené, celoročně očekávané Betlémské trhy. 

Advent v Jičíně 

30. 11. 2018 až 24. 12. 2018    Valdštejnovo náměstí, Jičín 

http://www.cirihk.cz/clanky-narodni-dotace-z-mmr-se-rozjizdi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-resi-dostupnost-socialniho-bydleni--301550/
http://www.zamestnanyregion.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/krajsti-zastupitele-podporili-hospicovou-peci-301461/
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Adventní trhy, vánoce na bráně, Vánoční koncerty, tvůrčí dílny, rozsvícení vánočního stromu, 

víkendová hudební vystoupení v parku, divovánoce ve Valdštejnské lodžii, zpívání koled, mše 

a další. 

 

 

AKTUALITY ZE SMS ČR 

Zásadní problémy s plněním povinností zákona o střetu zájmů 

SMS ČR upozorňuje na zásadní problémy s plněním povinností zákona o střetu zájmů  
na přelomu volebních období 
 
Více než 7,5 tis. komunálních politiků odmítá plošné zveřejňování svých citlivých osobních 
údajů ze svých prohlášení dle zákona o střetu zájmů. SMS ČR souhlasí s tím, že komunální 
politici mají povinnost rozumný rozsah svých údajů sdělovat státním úřadům, s plošným 
zveřejňováním těchto osobních údajů však sdružení nesouhlasí. Přes původní příslib, že 
bude vyčkáno na rozhodnutí Ústavního soudu, u nějž byl napaden zákon o střetu zájmů, 
Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo přestupkové úřady, aby se všemi těmito komunálními 
politiky bylo zahájeno přestupkové řízení. 
SMS ČR se rozhodlo poskytnout pomoc pro stíhané komunální politiky, konkrétně bezplatné 
právní zastoupení pro všechny starosty a radní svých členských obcí, s nimiž bylo zahájeno 
řízení pro porušení povinností dle zákona o střetu zájmů, a kteří chtějí bránit svá ústavně 
zaručená práva, dokud ve věci nerozhodne Ústavní soud ČR. Více informací: zde 
 
Podpora programu Housing First (Bydlení především) 

Výzvu vyhlásilo Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení MPSV. Jejím cílem  

je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 

společnosti a na trhu práce. Příjem žádostí o finanční podporu na projekty obcí bude zahájen 

4. ledna 2019. Více informací: zde 

Konference Samosprávy 2018 - Tématy budou sucho a kůrovec. 

Problémy, které se týkají kůrovce, sucha a financí, proberou účastníci čtvrtého ročníku 

konference Samosprávy 2018, která se uskuteční 10. 1. 2019 na Ekonomicko-správní fakultě 

MU v Brně. O tématech promluví zejména zástupci Ministerstva zemědělství ČR a vybraní 

zástupci samospráv. Bližší informace najdete: zde 

Správa obce od A do Z“ 

Unikátní vzdělávací program pro starosty, zastupitele a pracovníky obecních úřadů, který 

odstartoval v říjnu, seznamuje s veškerou agendou související se správou obce. Kromě 

prezenčního vzdělávání a elearningu zahrnuje také webináře, právní a metodickou poradnu, 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu-zajmu
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz?fbclid=IwAR1SGpN0RVEQyx-U3p4EGJh1ZztKNXhZ0Kbiy1vcRDQazLTXRlWZ-vt8SeM
https://www.smscr.cz/
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stáže v obcích s příklady dobré praxe a knihovnu elektronických aplikací. Díky podpoře  

z Evropského sociálního fondu je účast na programu pro zastupitele a zaměstnance obcí 

bezplatná. Aktuální termíny: Středočeský: 18. 12. 2018, 10. -11. 1. 2019 Liberecký: 8. 1. 

2019, 17.-18. 1. 2019 Jihočeský: 9. 1. 2019, 24. -25. 1. 2019 Jihomoravský: 15. 1. 2019, 31.1. - 

1. 2. 2019 Zlín: 29. 1. 2019, 7.-8. 2. 2019 Ústecký: 30. 1. 2019, 14. -15. 2. 2019 

Moravskoslezský: 12. 2. 2019, 21. -22. 2. 2019 Plzeňský: 13. 2. 2019, 28. 2. - 1. 3. 2019 

Olomoucký : 19. 2. 2019, 7.-8. 3. 2019. Více informací: zde 

Agis Analytický geoinformační systém (AGIS SMS ČR) 

Chytrý portál, který pracuje za vás, 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 

Financování regionálního školství 

SMS ČR jednalo o reformě financování regionálního školství 5. 11. 2018 proběhlo jednání 

zástupců SMS ČR a SMO s náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  a dalšími pracovníky 

MŠMT.  Podrobně byl diskutován stav přípravy a další postup pro náběh Reformy 

financování regionálního školství. Na dotaz jak je zakotveno ve výdajových rámcích pro rok 

2020 financování reformy, bylo konstatováno, že změna financování promítnuta je. 

Promítnuto v prostředcích na platy je i navýšení limitu počtu zaměstnanců tam, kde to ze 

změny financování vyplývá a vyrovnání mezikrajových rozdílů. Nárůst platů dle 

programového prohlášení vlády je zatím zajištěn pro rok 2019. Z dosaženého postupu prací 

vyplývá, že nic nebrání zahájení přípravných kroků k realizaci reformy formou 3 rozvojových 

programů již v roce 2019, a sice 2 již od ledna 2019 a 1 od září 2019. Více informací: zde 

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 těžkosti vzniklé nezdarem investičního projektu obce Prameny bude trvat 
do letošních Vánoc. Bližší informace ke vzniku a vývoji dluhu obce a k solidární sbírce 
naleznete na webu SMS ČR. Více informací: zde 
 
Pomoc obcím s veřejnými zakázkami. 

SMS ČR nabízí prostřednictvím SMS-služby s.r.o. vysoce odbornou pomoc svým členům  

https://www.smscr.cz/cz/search?searchtext=%E2%80%9ESpr%C3%A1va+obce+od+A+do+Z%E2%80%9C%3A+Startuje+unik%C3%A1tn%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+program+pro+samospr%C3%A1vy
http://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/1741-agis
https://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1724-sms-cr-vyhlasilo-celostatni-sbirku-na-pomoc-zadluzene-obci-prameny
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s veřejnými zakázkami. 

Pokud budete chtít ověřit, zdali je váš současný profil zadavatele způsobilý sloužit jako 

elektronický nástroj pro účely elektronizace veřejných zakázek, nebo  potřebujete pomoci se 

zřízením nového profilu zadavatele, nebo máte jakékoliv  dotazy týkajících se problematiky 

veřejných zakázek obracejte se na odborného garanta SMS ČR: Odborný garant a kontaktní 

osoba: Darina Danielová, tel: +420 731606215, e-mail: darina.danielova@sms-sluzby.cz.  

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       

 

 

 
VÝHODY A BENEFITY ČLENSTVÍ V SMS ČR 
 
ROZŠIŘUJEME NABÍDKU BENEFITŮ PRO NAŠE ČLENY, KDE JI NALEZNETE?  

Členské benefity jsou poskytovány všem zástupcům obcí i organizacím, 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 dále rozšiřovat. Seznam 
členských benefitů a bližší informace naleznete po přihlášení na webových stránkách zde. 
 
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 
 
 
 

mailto:darina.danielova@sms-sluzby.cz.
https://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem
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  
Krajský manažer: Bc. Zdeněk Kašpar, tel. 777 919 771, kaspar@smscr.cz  

 

                                                                                            

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 
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