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Všichni jsme z toho úplně na větvi 

Nedávno jsem dočetl knihu „Všichni 

jsme z toho úplně na větvi“, kterou napsala 

oblíbená americká spisovatelka Karen Joy 

Fowlerová. Je to nevšední román pohybující 

se na hranici sci-fi žánru, který získal americké 

PEN (Faulknerovo ocenění za literaturu). 

Osud hlavní hrdinky Rosemary mi místy 

připomínal osud starostek a starostů malých 

obcí, pro které občas také platí, že cesta do 

pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Stejně tak jako v příběhu vysokoškolačky Rosemary 

představitelé místních samospráv rozkrývají tajuplnou mozaiku aktuálních nejpalčivějších 

podivností, které zatěžují především malé obce, a to agendu GDPR, důsledky novely zákona o 

střetu zájmů, proces zadávání veřejných zakázek a obecně administrativní břemeno vůbec. 

Další podobnost je v tom, že se z nás, milých a komunikativních starostek a starostů, vlivem 

všech okolností občas stávají zamyšlení a zamlklí podivíni, kteří se stali obětí podivných 

experimentů nadřízených orgánů.  

Ne, nebojte se, nechci a nebudu hned na začátku nového roku do Vašich žil vlévat 

pesimismus, ale naopak optimismus, protože jsem přesvědčen, že kolem nás stále převažuje 

to pozitivní a krásné. Například nedávné oslavy výročí 100 let republiky potvrdily, že se 

občané společně s vedením obcí snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní 

tradice a zapojují se do společenského života.  Mnoho vytyčených cílů se nám podařilo 

uskutečnit, některé akce jsou rozpracovány a některé teprve čekají na svoji realizaci. Něco se 

povedlo, něco ne, ale takový je život. Jako všude. Jako u každého.  

Na prahu nového roku a vlastně i na prahu nového volebního období přeji Všem 

pevné nervy, rozvahu při rozhodování a klid pro zodpovědnou práci pro naše obce. Ale ze 

všeho nejvíc přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost, pohodu a hlavně hodně síly na to 
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nechat za sebou vše zlé a špatné co nás ubíjí a sílu na to, jít si za tím dobrým, co nás posiluje 

a posouvá dál. Dělejme radost sobě i ostatním. A hlavně nebuďme hned ze všeho úplně  

na větvi . 

Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek 

 

 

UDÁLOSTI A AKTUALITY  

 
 
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 3. 12. 2018.  Více 
informací: zde 
 
Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2019 
 
18. zasedání   28. 01. 2019     19. zasedání   25. 03. 2019 

20. zasedání   06. 05. 2019    21. zasedání   17. 06. 2019 

22. zasedání   09. 09. 2019    23. zasedání   14. 10. 2019 

24. zasedání   09. 12. 2019 

Veřejné sbírky : informace pro obce a ostatní právnické osoby. Vzory ke stažení: zde 

U nás v kraji: Tištěný zpravodaj Královéhradeckého kraje, ve kterém najdete novinky  
a události z regionu. Čtěte U nás v kraji a poznejte Královéhradecký kraj! Aktuální číslo, 
leden/2019: zde 

Aktuality pro obce z hlediska zákona o střetu zájmů a podávání oznámení o střetu zájmů.  
Více informací: zde 
 
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 České 
republiky. Příjem žádostí v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ byl zahájen 19. 
listopadu a ukončen bude 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-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/tiskove-centrum/u-nas-v-kraji/tisteny-zpravodaj-u-nas-v-kraji-55617/
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/
http://www.cirihk.cz/clanky-narodni-dotace-z-mmr-se-rozjizdi.html
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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 

 

POZVÁNKY NA AKCE  

Oživlý pravěk: Svět doby ledové 

12. 1. 2019    Archeopark pravěku Všestary, Všestary 238, Všestary 

Více informací: http://www.archeoparkvsestary.cz 

XIX. KRÁLOVÉHRADECKÝ MĚSTSKÝ PLES 

19. 1.2019       Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375 / 1, Hradec Králové 

V bohatém programu této prestižní akce k tanci a poslechu zahraje Filharmonie Hradec 

Králové, Bigband Jiřího Pavlíka s Tomášem Savkou, Petr Kolář, Olga Lounová, Abba Stars, 

Hradecká cimbálová muzika, Art Jazz Band, diskotéka Zdeňka Vranovského, Fidgety Feet, 

Dance Team a další hosté. 

Aktuální stav běžeckých stop v Krkonoších 

Chcete se vydat na běžky, ale nevíte kde je nejlépe upravená stopa? Navštivte: 

www.bilestopy.cz, kde najdete aktuální ucelené informace ze všech tratí 

v Krkonoších,  

i dalších místech v České republice. Více informací: zde 

 

AKTUALITY ZE SMS ČR 

Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce v SMS ČR 

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.archeoparkvsestary.cz/
http://www.bilestopy.cz/
http://bilestopy.cz/cs/krkonose?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=turisticke-novinky-z-krkonos-leden-2019
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Účetní konsolidace znamená zjednodušeně řečeno „vyloučení vzájemných finančních 
vztahů“ mezi finančně provázanými subjekty (např. obec a její příspěvkové organizace).  
Návod, jak na výpočet podílu v SMS ČR a jeho zanesení do účetních výkazů: zde 

Soutěž Zlatý erb – vyhlášení proběhne již 1. 4. na konferenci ISSS v HK 

Až do 18. 1. 2019 se mohou zájemci z řad obcí, měst i regionů přihlásit do 21. ročníku 

populární soutěže Zlatý erb. Krajská kola pořádaná ve všech 14 krajích ČR se budou hodnotit 

od 21. 1., krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu, finále celostátního kola se opět 

uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 1. 4. Zvláštní cena ministryně 

pro místní rozvoj, která je součástí soutěže a jejíž kategorie „regiony“ se rozšířila  

o organizace destinačního managementu, probíhá pouze celostátně. V roce 2018 se  

do soutěže zapojili tvůrci 430 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb. 

Veškeré informace včetně propozic soutěže, termínů, přehledu soutěžících i dalších 

materiálů jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz. Soutěž zaštiťuje také SMS ČR. Více informací  

a přihlášení: zde 

Konference - Internet ve státní správě a samosprávě 2019 

ISSS – 1. 4. – 2. 4. 2019 – Hradec Králové. Kongresové centrum Aldis, pořadatel Triada. 
Konference je určená poslancům, hejtmanům, starostům a informatikům ústředních orgánů, 
krajských úřadů, měst a obcí. Jedná se o významné evropské setkání věnované problematice 
budování informační společnosti. 

Volný pohyb psů ve vsi a jejich odchyt financovaný obcí 

Více informací o aktuální problematice a možnostmi řešení ve středočeském kraji: zde 

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 
 
SMS ČR se rozhodlo poskytnout pomoc pro stíhané komunální politiky, konkrétně nabízí 
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 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1814-ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms-cr
http://www.zlatyerb.cz/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1802-volny-pohyb-psu-ve-vsi-a-jejich-odchyt-financovany-obci
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
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Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě 

Více informací: zde 

Konference Samosprávy 2018  Témata - 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 

Zastupitel v kurzu - Staňte se zastupitelem, který umí víc! 

Orientace ve funkci zastupitele, sestavení rozpočtu, zadání veřejné zakázky, zpracování 

dotace. Získejte přehled o výkonu funkce zastupitele a hospodaření obce a vyzkoušejte si 

řešit reálné situace nanečisto. Kurz je zdarma a probíhá ve vybraných krajích. Po jeho 

absolvování obdržíte certifikát Ministerstva vnitra. Více informací a registrace: zde 

Správa obce od A do Z“ 

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

odstartoval v říjnu/2018, seznamuje s veškerou agendou související se správou obce. Kromě 

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

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: 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!  

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 

Pomoc obcím s veřejnými zakázkami 

SMS ČR nabízí prostřednictvím SMS-služby s.r.o. vysoce odbornou pomoc svým členům  
s veřejnými zakázkami. Odborný garant a kontaktní osoba: Darina Danielová, tel: 

+420 731 606 215, e-mail: darina.danielova@sms-sluzby.cz.  

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1810-dobra-praxe-v-socialnim-bydleni-v-cr-a-evrope
https://www.smscr.cz/
http://www.zastupitelvkurzu.cz/
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
mailto:darina.danielova@sms-sluzby.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       

 

 

 
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 
 
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  

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
../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
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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/um.starosta@novy-hradek.cz
../srpen%202018/kaspar@smscr.cz 

