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GDPR 

- CO PŘINESLO JEDNÁNÍ S NOVÝM MINISTREM VNITRA? 

Obcím s ochranou osobních údajů pomůže Ministerstvo vnitra. Obce se připravují na 

intenzivnější ochranu osobních údajů. Stát však vyzývají, aby k nim přistupoval přiměřeně 

a neuděloval likvidační sankce. Ministerstvo vnitra vychází vstříc…… více informací 

z jednání: zde 

 

           

AKTUÁLNÍ INFORMACE A NOVINKY Z TÉTO OBLASTI ÚSTY 

PŘEDSEDY  SMS  ČR STANISLAVA POLČÁKA PŘÍMO ZE 

ŠTASBURKU: zde 

 

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ – SMS ČR podporuje změnu! 

Aktuální pozice SMS ČR k novele zákona o střetu zájmů včetně shrnutí posledních 

kroků SMS ČR a dalších partnerů: https://www.irozhlas.cz/zpravy-
domov/majetkovy-striptyz-je-pro-smirovani-a-obnazovani-nejlepsi-byla-
obcanska_1712060600_hm 

www.smscr.cz facebook.com/smscr.cz 

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

GDPR, ZÁKON                     

O  STŘETU ZÁJMŮ 

 

UDÁLOST I  Z KRAJE   

 

 

AKTUALITY,  INFORMACE, 

SLUŽBY  SMS ČR  

KONRkO 

 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1494-obcim-s-ochranou-osobnich-udaju-pomuze-ministerstvo-vnitra
https://www.youtube.com/watch?v=uCGrVNxuE18&feature=share
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/majetkovy-striptyz-je-pro-smirovani-a-obnazovani-nejlepsi-byla-obcanska_1712060600_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/majetkovy-striptyz-je-pro-smirovani-a-obnazovani-nejlepsi-byla-obcanska_1712060600_hm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/majetkovy-striptyz-je-pro-smirovani-a-obnazovani-nejlepsi-byla-obcanska_1712060600_hm


2 

 

UDÁLOSTI Z KRAJE 
 

Plán zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2018 

10. zasedání   29. 01. 2018  

11. zasedání   26. 03. 2018 

12. zasedání   23. 04. 2018 

13. zasedání   21. 05. 2018 

                                   14. zasedání   18. 06. 2018 

                              15. zasedání   10. 09. 2018 

                              16. zasedání   22. 10. 2018 

                              17. zasedání   03. 12. 2018 

Více informací naleznete: zde 

 

AKTUALITY Z KRAJE 

Metodické doporučení k činnosti územně samosprávných celků - Povinné a dobrovolné 

zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 5). Ke stažení je 

metodika dostupná na webu Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/odk2/ 

Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující 

Cestování veřejnou dopravou ve východočeském regionu se přizpůsobuje současným 

trendům. Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednictvím společnosti OREDO spustily 

mobilní aplikaci IDS pro chytré telefony s operačním systémem Android, ve které cestující 

naleznou všechny potřebné informace o autobusových i vlakových spojích. 

Více informací naleznete: zde 

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

ZAJÍMAVOSTI - POZVÁNÍ 

Doba ledová – neandrtálci a ti druzí     20.1. - 21. 1. 2018 

  
 

Běžecká lyžařská trasa BUĎ FIT  

 

Archeopark pravěku Všestary, Všestary 

238, Všestary, 503 12  

 

Trasa o délce 2 x 4 km od soutoku Labe 

s Bílým Labem do Labského dolu je již 

od 2. 12. 2017 pravidelně upravována 

a přístupná nejširší veřejnosti. 

Bližší informace naleznete: zde 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1674
http://www.mvcr.cz/odk2/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/mobilni-aplikace-ids-prinasi-nove-sluzby-pro-cestujici-108595/
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/zima-57/bezky/#.Wl3cu0xFyUk
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Tradiční lidové veselice na Hradecku 

 

Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení chleba                    

a božích milostí, ukázky technik lidové tvorby, řemeslný 

minitrh a bohaté občerstvení, to vše okusíte, když navštívíte 

Šrámkův statek v Pileticích 11. února 2018. Koná se tady 

každoroční Masopust na statku. Další masopust zažijete 

například v Nechanicích, a to 24. února 2018. 

 

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

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 daní 

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

AKTUALITY ZE SMS ČR 

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE NA OBCÍCH - MIKROJESLE 

Tato služba je již v současné době pilotně ověřována a podpořena v rámci projektu MPSV 

„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích                  

a pilotní ověření služby“. Více informací najdete na webu MPSV: http://mikrojesle.mpsv.cz.   

  

PODPORA AKTIVIT ŽIVÉHO VENKOVA 

 - Dotační příspěvek pro členské obce SMS ČR 

 

Výše příspěvku na 1 projekt je 18 000 Kč a může být uhrazeno až 100% způsobilých výdajů  

Z každého kraje ČR mohou být podpořeny maximálně 3 projekty 

 

Podpořeny budou aktivity rozvíjející život na venkově, venkovskou pospolitost, zvyky a 

tradice ztělesněné nejrůznějšími společenskými a dalšími veřejnými akcemi.  

 

Podmínky poskytnutí příspěvku: 

- viditelné umístění banneru EPP (bude dodán, není třeba zajišťovat) 

- pořízení fotodokumentace (tzn. alespoň 5 fotografií v tiskové kvalitě) 

https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka
http://mikrojesle.mpsv.cz/
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Dotace může být poskytnuta na veřejnou akci s jakýmkoliv tematickým zaměřením, je ale 

nutné v rámci této akce realizovat seminář/veřejnou debatu s europoslancem (Příklad: bude 

vybrán např. víkendový jarmark, v rámci kterého bude formálně zajištěn pronájem prostor- 

venkovní stání, podium, nebo sál v hostinci, na formální veřejné vystoupení).  

Uznatelné náklady budou proplaceny ze strany poskytovatele dotace na základě dodaných 

originálních dokladů (i s vyznačením povinných identifikačních údajů a v předem stanovené 

formě). Bližší informace o formě vyúčtování budou zaslány úspěšným žadatelům před 

konáním podpořené akce.  

Žádost o rozsahu 1 A4 žádosti (podepsané statutárním zástupcem a opatřené razítkem) je 

nutné zaslat do 30. 1. 2018 v elektronické podobě do datové schránky SMS ČR (ID datové 

schránky: khcbsyh). 

Kontakt: Mgr. Pavel Felcán: pavel.felcan@email.cz; 777 855 588 

 

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

 

POZVÁNKA 

Sekce regionální geografie ČGS 

Sekce socioekonomické geografie ČGS 

Pražská – středočeská pobočka ČGS 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

 

Seminář se koná ve čtvrtek dne 1. 2. 2018 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK,  

Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická.  

Předpokládané ukončení je v 15.00 hod. 

Prosíme o mailové potvrzení účasti na adrese perlin@natur.cuni.cz, kapacita sálu je omezena 

Více informací: zde 

 

 

 

VÝHODY A BENEFITY SMS ČR  

 

Výhodná nabídka školeni 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 

mailto:pavel.felcan@email.cz
mailto:perlin@natur.cuni.cz
https://www.smscr.cz/cz/kratke-zpravy/1495-2018-01-16
https://centrumvv.cz/stranka/sms-cr
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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 

 

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 

 

 

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

