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Vážené kolegyně starostky, vážení kolegové starostové, 
milí čtenáři, 

Komunální volby jsou za námi, spousty práce je ale opět před námi.  

 

Dovolte mi prosím krátké ohlédnutí, za tím co se v rámci SMS ČR podařilo v posledním 
období.     

V rámci SMS ČR se např. podařilo významně upravit RUD ve prospěch menších obcí, 
pozastavit změnu ve financování matrik, či vyjednat pro obce velmi významné dotační tituly. 
Rovněž se na mnoha pracovních setkáních podařilo, ve veřejné správě, výrazně posílit pozici 
menších obcí.  

Na druhé straně se ovšem stále velmi navyšuje administrativní zátěž, která na nás starosty  
a zastupitele dopadá. Velmi pozitivním přínosem pro nás ale je, že se máme vždy na koho 
obrátit. SMS ČR vždy mimořádně pohotově reaguje na aktuální problematiku, kterou nám 
pomáhá administrativně zvládnout a zároveň pro nás zajišťuje a poskytuje odbornou pomoc, 
jedná se např. o problematikou GDPR či elektronizaci veřejných zakázek. 

Čím větší počet členů bude SMS ČR zastupovat, tím bude jeho vyjednávací síla násobena. 

Přeji Vám mnoho sil do Vaší náročné práce a hodně pracovních úspěchů v novém volebním 
období!  Děkuji Vám velice za Vaši spolupráci ve prospěch venkova. 

Jana Kuthanová, krajská předsedkyně  SMS KHK a starostka obce Hořiněves 

 

 

www.smscr.cz facebook.com/smscr.cz 
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KRAJSKÝ SEMINÁŘ SMS ČR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

            

 
Seminář se konal v úterý 18. 9. 2018 v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  V rámci 
programu, zde byly předány informace a zkušenosti z praxe z oblasti GDPR a proběhlo 
školení a představeny vzorové dokumenty z oblasti elektronizace veřejných zakázek. 

 
 

 
UDÁLOSTI A AKTUALITY Z KRAJE  
 
 

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 

 

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/
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USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 10. 2018:  
Více informací: zde 

 

 

ZAPIŠTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ! 

Série seminářů poradí, jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení 

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek. 
Série celkem 13 akcí se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve všech 
krajských městech. Účast na semináři je zdarma. 

Více informací: zde  

 

Elektronizace veřejných zakázek – Jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím 

řízení? 

Termín konání:   23. 11. 2018  9:30 - 12:30 

Adresa místa konání:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Sál P1.905, Pivovarské 

nám. 1245, Hradec Králové 

Na seminář se prosím registrujte předem, a to do 16. listopadu 2018 přes formulář:  ZDE. 

Kapacita je omezena. 

Cíl semináře: Seznámení s principy otevírání nabídek v elektronické podobě a s definicí a 

základním využitím elektronických katalogů, s principy elektronické aukce a s možnostmi 

využití dynamického nákupního systému. Přednáší zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. 

Více informací naleznete na webu: Eurocentra Hradec Králové 

 

POZVÁNKY na zajímavé akce NEJEN Z „HRADECKA“ 

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

27. - 28. října 2018 

- Jiráskovy sady, Kongresové centrum Aldis, Masarykovo nám., Velké nám., Hradec Králové 

www.hradeckralove.org, www.adalbertinum.cz  

 

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://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Serie-seminaru-poradi-jak-spravne-elektronicky-kom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz7Vckna5pmjrsnaHtJqaGlkBUgTf5a9xGAxRPK_W8ahcprQ/viewform
https://hradeckralove.eurocentra.cz/ecms/hradeckralove/akce/5528/seminar-elektronizace-verejnych-zakazek-jak-spravne-elektronicky-komunikovat-v-zadavacim-rizeni/
www.hradeckralove.org,%20www.adalbertinum.cz%20
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TRH LIDOVÉ TVORBY A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 

28. října 2018   - Masarykovo náměstí, Hradec Králové 

Trh se uskuteční v rámci programu oslav Vzniku samostatného Českoslovesnkého státu. 

www.adalbertinum.cz 

MARTIN NA BÍLÉM KONI pod Bílou věží 

11. listopadu 2018  - Bílá věž, Hradec Králové 

Martin na bílém koni přijede pod Bílou věž, aneb zimou turistická sezóna nekončí. 

www.hradeckralove.org 

   

VÍTÁNÍ SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI 

17. listopad 2018   - 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 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY ZE SMS ČR 

 

SMS ČR a SPOV dosáhly významného úspěchu  

Odklad avizované reformy financování matričních úřadů, která by pro menší obce znamenala 

snížení příjmů na chod matričních úřadů u většiny menších obcí v průměru zhruba o dvě 

třetiny.                 

V reakci na příslib ministra Hamáčka, že změna financování matrik bude odložena a důkladně 

projednána se samotnými obcemi, SMS ČR stáhlo petici, kterou proti reformě financování 

matričních úřadů vyhlásilo. Podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě. Nadále budeme 

usilovat o to, aby samosprávy nevykonávaly agendu státní správy na své vlastní náklady.  

http://www.hradeckralove.org/
www.horineves.cz
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Předseda SMS ČR Stanislav Polčák jednal s nejvyšším státním zástupcem 

S nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem jednali o vysokém počtu volených 

zastupitelů včetně starostů, kteří u nás čelí trestnímu řízení, aniž jsou nakonec shledáni 

vinnými. SMS ČR považuje kriminalizaci volených zástupců za jeden z problémů, který 

komunálním politikům komplikuje život a odrazuje je od dalšího angažmá pro společnost.  

Více informací: zde 

Nesouhlas s návrhy na ekonomickou redukci počtu matrik 

SMS ČR opět vyjádřilo nesouhlas s návrhy na ekonomickou redukci počtu matrik. 

Předsednictvo Sdružení místních samospráv ČR se rozhodlo vyhlásit petici za spravedlivé 

financování matrik 2019+, ve snaze zvrátit nevhodně nastavený a neprojednaný návrh na 

finanční redukci matričních úřadů v malých obcích. 

O rozsahu negativních dopadů tohoto návrhu se můžete přesvědčit v nové aplikaci SMS ČR 

"matriční kalkulačka": zde 

Petice: zde, vítány jsou nejen podpisy z obcí, které jsou návrhem přímo negativně zasaženy, 

ale také solidárně z těch, které patří do příslušných matričních obvodů. Snížení financování 

matrik v malých obcích o 70 a více procent totiž může negativně ovlivnit celý venkovský 

prostor. 

SMS ČR garantuje další vlnu jednání přímo s ministrem vnitra Hamáčkem s cílem odložit 

tento návrh a připravit takové řešení, které bude řádně projednáno se všemi zástupci 

samospráv. 

Dotazníkové šetření 

Věnujte prosím pozornost novému dotazníkovému šetření zaměřenému na zvažovaný nový 

benefit pro členy, a také na oblast regionálního školství a matrik, v níž se obcím podařilo 

dosáhnout řady potřebných změn.  

Dat, která jste již poskytli pro zkvalitnění činnosti SMS ČR, je více. Vaši vstřícnost se SMS ČR 

snaží splácet právě např. benefity, které jsou neustále rozšiřovány. Vyplnění nezabere více 

jak 4 min. 

Odkaz pro vyplnění dotazníku naleznete: zde 

12. ročník soutěže - Úřad na půl cesty 

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 12. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným 

příležitostem. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje 

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a organizacemi, které se zabývají 

https://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1742-sms-cr-nesouhlasi-s-omezenim-financi-pro-matriky
https://www.smscr.cz/cz/kalkulacky/1733-matricni-kalkulacka.
https://www.petice24.com/petice_za_spravedlive_financovani_matrik
https://goo.gl/forms/KS1Bn87c3BrofRTg2
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oblastí genderu/rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Cílem soutěže je 

hodnocení a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender 

mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Více informací k soutěži  

a dotazníky naleznete: zde 

Ministerstvo dá obcím na stavbu nových rybníků 400 mil. Kč 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu pro obce nebo svazky obcí na rekonstrukce, 

odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Na stavbu rybníka může 

obec získat příspěvek až 10 milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun. 

Více informací: zde 

Celostátní sbírka na pomoc zadlužené obci Prameny 
 
SMS ČR spustilo celostátní solidární sbírku na pomoc obci Prameny. Cílem je řešit těžkosti 

vzniklé nezdarem investičního projektu. Obec dluh přes deset let splácí, byť bez šance 

zvládnout jej celý. Sdružení místních samospráv ČR chce u příležitosti stého výročí založení 

Československa inspirovat vlnu solidarity, která by stávajícímu vedení Pramenů pomohla 

překonat historickou zátěž, jež obec zcela paralyzuje. Obec má dlouhodobě zablokovaný 

účet, nesmí nakládat se svými pozemky, infrastruktura chátrá a život v Pramenech je pro 

zdejší obyvatele čím dál obtížnější. „Prioritou je nová kanalizace a čistička odpadních vod, 

jakmile dnes zaprší, tečou lidem splašky do sklepů a rozlévají se po silnici,“ popisuje situaci 

stávající starostka Pramenů Michala Málková a oceňuje, že obci se podařilo zbavit alespoň 

závazků vůči státu.  

Více informací: zde 

Pomoc obcím s veřejnými zakázkami – nová služba! 

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 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. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-urad-roku-pul-na-pul-2018-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_vzniknou-nove-rybniky-ministerstvo-da.html
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1724-sms-cr-vyhlasilo-celostatni-sbirku-na-pomoc-zadluzene-obci-prameny
http://www.smscr.cz/
https://www.smscr.cz/cz/clenske-benefity/pomahame-obcim-s-verejnymi-zakazkami
mailto:darina.danielova@sms-sluzby.cz.
mailto:info@smscr.cz
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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 najdete na portálu: http://www.rokvobci.cz/ 

 

Aktuální informace:  

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

 

 

 
VÝHODY A BENEFITY ČLENSTVÍ V SMS ČR 
 
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 

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/
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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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 

../srpen%202018/info@smscr.cz
../srpen%202018/ou@horineves.cz
../srpen%202018/starosta@blesno.org
../srpen%202018/ou.machov@worldonline.cz
../srpen%202018/starosta@dubenec.cz
../srpen%202018/um.starosta@novy-hradek.cz
../srpen%202018/kaspar@smscr.cz 

