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Vážení členové Sdružení místních samospráv, vážení starostové, 

zastupitelé, 

dovolte mi v závěru letošního roku popřát Vám všem především pevné zdraví, silné nervy, lásku, 

rodinnou pohodu a vděčné občany.  

Myslíte, že je to utopie, že takové přání není ani splnitelné, ano, možná, ale já stejně věřím, že právě 

ten, který má víru v toto přání má i sílu pro to, aby mohl vykonávat tuto náročnou profesi. Být 

starostou, zastupitelem, není dnes již jen funkce, ale profese, kterou vykonávat je čím dál více 

složitější a náročnější.  Proto přeji všem nám optimismus a víru pro všechna krásná přání.  

Ať se Vám všem daří! 

Jana Kuthanová, krajská předsedkyně  SMS KHK a starostka Obce Hořiněves 

 

 

KRAJSKÝ SEMINÁŘ SMS ČR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Uskutečnil se dne 5. 12. v obci Provodov - Šonov u Nového Města nad Metují, poděkování za 

zajištění prostor a občerstvení patří panu starostovi obce ing. Josefu Kulkovi. 

V rámci programu zde vystoupila Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a poskytla informace 

k zásadním změnám v POV KHK. 

 

 

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

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
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Hlavní změny POV KHK: 

Doba realizace – 2 roky 

Okruh způsobilých žadatelů – obce do 3 000 obyvatel 

Žádost lze podat najednou na více účelů /5 možných/ 

1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

2. Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení a 

úprava místní technické a dopravní infrastruktury 

3. Obnova památkového fondu 

4. Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží 

5. Nakládání s odpady 

Maximální možnost získání dotace na všechny účely je 1 500 000 Kč 

 

Jedna společná smlouva pro všechny účely 

Dotaci nelze přelévat mezi jednotlivými účely, v případě nevyužití – vratka pouze za daný 

účel 

Nově nastavená specifická hodnotící kritéria a posouzení / posouzení regionálního významu 

projektu, naplnění programového prohlášení Rady kraje/ 

 

Účast v soutěži Vesnice roku nebude zohledňována v hodnocení žádosti 

 

více informací o POV: zde 

Informace k nabídce služby pověřence pro GDPR zprostředkoval tajemník Mgr. Tomáš 

Chmela: SMS ČR zaslalo připomínky ke změně zákona – doporučují vyjmutí malých obcí. 

SMS ĆR poskytne obcím pomoc - nabídka služby interního pracovníka - společného 

pověřence pro členy SMS ČR za cca 600 Kč měsíčně, vstupní analýza zdarma nebo pouze za 

10% ceny komerčních nabídek.  Pozor - doporučení obezřetnosti při volbě z  komerčních 

nabídek. 

Ing., Mgr. Jan Sedláček, místopředseda SMS ČR přítomným starostům a zástupcům obcí 

předal informace z III. ročníku výroční konference – Samosprávy 2017, která se uskutečnila 

1. prosince 2017 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Brno. Dále 

představil nový projekt  SMS ČR – Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu. 

 

 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9
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Nabídka zásobníků reflexních prvků. 

Díky finančnímu příspěvku Nadace České pojišťovny se SMS ČR rozhodlo přistoupit k projektu 

rozmístění zásobníků reflexních prvků pro území vybraných členských obcí SMS ČR napříč 

Českou republikou. V první etapě tohoto projektu se bude distribuovat téměř 700 tubusů 

obsahující samolepící reflexní terčíky. Tubusy je možné instalovat libovolně na území obce, v 

místech pohybu chodců, kteří si z nich budou libovolně odebírat samolepící terčíky. Každý tubus 

navíc bude obsahovat „startovací“ počet samolepek. Obec, která projevila zájem o tuto novinku, 

bude mít na samolepkách a zásobníku vyobrazena svůj obecní znak. Členové SMS ČR získají 

zásobník a startovací počet samolepek zcela zdarma. Zásobníky si v KHK prostřednictvím krajské 

manažerky objednalo již 33 obcí. V případě zájmu o dodatečné zapojení do tohoto projektu 

kontaktujte manažerku pro SMS KHK Bc. Helenu Kuthanovou. 
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Vhodná místa pro umístění zásobníku:  
každý výjezd z obce  

autobusové zastávky mimo obec  

skladové areály mimo intravilán obce  

cyklostezky křižující komunikace  

veškerá školní zařízení - z důvodu výchovy mládeže k zodpovědnému chování na komunikaci  

místa, která jsou sice uvnitř obce, ale jedná se o nepřehledné úseky 

Dodavatelem zásobníků retroreflexních prvků je společnost JUKEJREFLEX s.r.o. 

 

UDÁLOSTI Z KRAJE 

Více z usnesení 8. zasedání zastupitelstva KHK konaného 30. 10. 2017: zde 

Více z usnesení 9. zasedání zastupitelstva  KHK konaného 4. 12. 2017: zde 

AKTUALITY Z KRAJE 

Výluka informačního systému datových schránek 

Ministerstvo vnitra a Česká pošta, s.p. upozorňuje na mimořádnou vícedenní výluku 

informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 29. 12. 2017 od 

16 hodin – 2. 1. 2018 do 16 hodin. 

Po tuto dobu nebude možné se do datových schránek přihlásit, resp. přijímat ani odesílat 

žádné datové zprávy. Výluka je nezbytná pro obnovu technologické infrastruktury a 

související migraci dat. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným 

omezením provozu datových schránek se tímto omlouváme. 

Podání, které je nutné učinit v průběhu výluky, můžete učinit emailem opatřeným uznávaným 

elektronickým podpisem odeslaným na elektronickou podatelnu příslušného úřadu. 

Více info: zde 

Metodické pokyny – správa daní a poplatků – novela k 1. 1. 2018 

Více info: zde 

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/ 

Daňová kalkulačka  

 

Praktický nástroj pro výpočet odhadu daňových příjmů po aktuální novele RUD - tedy pro rok 

2018. Ukazuje také výpočet rozdílu vzniklý přijetím změny zákona o RUD v roce 2017.  

Daňová kalkulačka: zde 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-8--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-107046/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-9--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-107949/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vyluka-informacniho-systemu-datovych-schranek-isds-108150/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-obcim/metodicke-pokyny-_-sprava-dani-a-poplatku-_-novela-k-1--1--2018-107018/
http://www.mvcr.cz/odk2/
https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka
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AKTUALITY ZE SMS ČR 

„Přešlapem roku 2017“ vůči obcím je zákon o střetu zájmů 

Sdružení místních samospráv ČR se rozhodlo udělovat nejen cenu za počin roku rozvíjející 

samosprávu v České republice, ale i „anticenu“ pro tři nejhorší činy vůči životu a praktickému 

fungování místních samospráv v ČR. 

1. místo: nová podoba zákona o střetu zájmů a z ní plynoucí hrozba nezájmu schopných 

občanů o účast v zastupitelstvech obcí.  

2. místo: aplikace nařízení o ochraně osobních údajů a její výrazná administrativní a finanční 

zátěž na obce a případně zřizované školy 

3. místo: ministryně pro místní rozvoj v demisi Karla Šlechtová a její výrok o nutnosti 

slučování malých obcí, který pronesla na podzim letošního roku. 

Více informací: zde 

Místní samospráva se bouří. Starostové podepisují petici 

Představitelé místní samosprávy se bouří. Nadále už nechtějí přihlížet tomu, jak stát zahání 

samosprávu do kouta a snaží se o její postupné omezování. 

Akademie samospráv společně se Sdružením místních samospráv a senátorem Ivo Valentou 

jsou iniciátory celorepublikové petiční akce. Pomocí této petice chtějí důrazně odmítnout 

snahy vlády o direktivní a protiústavní slučování především malých obcí, které jsou účelově 

odůvodňovány snahou o zefektivnění státní správy. Zároveň protestují proti zatěžování místní 

samosprávy zbytečnou a neobhajitelnou státní byrokracií, jejímž jediným cílem je zvýšit 

direktivní (a tím neústavní) vliv státu na činnost místní samosprávy. Také jednoznačně 

nesouhlasí s přímým i nepřímým zužováním práva na samosprávu ze strany státu. 

Petice včetně podpisových archů je ke stažení na www.akademiesamosprav.cz a na webu 

www.ivalenta.cz. Vyplněné podpisové archy je možné zasílat na adresu kanceláře senátora 

Ivo Valenty, Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště. 

Více informací: zde 

VÝHODY A BENEFITY SMS ČR  

 

Podpora aktivit živého venkova v roce 2018 - dotační příspěvek pro členské obce  

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: 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1473-preslapem-roku-2017-vuci-obcim-je-zakon-o-stretu-zajmu
http://www.akademiesamosprav.cz/
http://www.ivalenta.cz/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1475-mistni-samosprava-se-bouri-starostove-podepisuji-petici
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- viditelné umístění banneru EPP (bude dodán, není třeba zajišťovat) 

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

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 

 

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 

 

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 

mailto:pavel.felcan@email.cz
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
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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 

 

 

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

