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Dálnice proměňuje krajinu. Výstavba dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou proměňuje venkovskou krajinu v Moravské 
bráně. Dálnice se nyní staví v blízkosti železniční trati. Mezi obcemi Veselíčko a Osek nad Bečvou by mělo podle dlouhodobých plánů 
dojít také ke stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe, kterou nyní křísí prezident. Vodní kanál by měl vést mezi železnicí a dálnicí a přecházet 
na sever právě v lokalitě na snímku v místě rybníku v pozadí. A to se ještě mezi železnicí a dálnicí plánuje vysokorychlostní trať. Dou-
fejme, že kanál DOL zůstane navždy jen na papíře. Foto: Martin Necid

Aktuálně:
MAS musí být aktivnější
v podávání žádostí
o podporu strategií regionů

Místní akční skupiny by měly být aktivněj-
ší v podávání žádostí o podporu realizace 
strategií komunitně vedeného místního roz-
voje, na jejichž základě „přitečou“ do regio-
nů peníze z fondů EU. Na valné hromadě 
Národní sítě MAS 17. března v Havlíčkově 
Brodě to řekl hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. Počet podaných žádostí je 
podle něj velice malý vzhledem k úloze a po-
slání MAS v rozvoji venkova.

Valná hromada schválila přesunutí loň-
ského hospodářského výsledku do rezervní-
ho fondu. „Finanční rezervy nám umožňu-
jí realizovat projekty, které podpoří aktivitu 
MAS v krajích,“ řekl předseda NS MAS Vác-
lav Pošmurný. Díky aktivitě členů má NS MAS 
zastoupení v důležitých řídících orgánech na 
podporu venkova. Více informací na str. 6

Rozhovor:
Tři otázky pro krajské
předsedy SPOV
jihočeský a jihomoravský

Naší velkou výhodou je 100 milionů 
z POV. To jiné kraje nemají, říká Luboš Pe-
terka, starosta městyse Radomyšl a předse-
da Spolku pro obnovu venkova Jihočeské-
ho kraje.

Chybí porady starostů, jaké se dříve ko-
naly na okresním úřadě, říká Zdeněk Peša, 
starosta města Olešnice a předseda Spolku 
pro obnovu venkova Jihomoravského kraje.

Čím je krajský Spolek pro obnovu venko-
va přínosem pro venkov ve vašem kraji? Co 
by se případně ještě mohlo u vás ve venkov-
ském regionu změnit k lepšímu a jak by to-
mu mohl napomoci právě váš Spolek? Co 
aktuálně připravujete nebo na čem právě 
pracujete s vašimi krajskými kolegy? Více 
v nové rubrice.

 Více informací na straně 5

TÉMA:
Politici, odborníci i místní
aktéři hovořili o klimatických
změnách i bezpečnosti

Co čeká regiony v souvislosti s klimatický-
mi změnami, jak se vyrovnat s možnými hroz-
bami, jaké jsou způsoby snižování rizik, adap-
tace a resilience i nová role záchranného 
systému byly tématem konference „Regiony 
a měnící se svět, změna klimatu, adaptace, 
udržitelnost a bezpečnost – víme, jak na to?“ 
Pro zástupce místních akčních skupin, před-
stavitele samospráv, odborníky a další aktiv-
ní lidi na venkově ji pořádala Národní síť MAS 
ve spolupráci s partnerskými organizacemi. 
Konference se konala v rámci projektu Re-
silience a adaptace na klimatickou změnu 
v regionálních strategiích. Byla financována 
z EHP a Norských fondů. NS MAS spolupra-
covala s ČSOP Veronica či Vysokou školou 
báňskou v Ostravě – fakultou bezpečnostní-
ho inženýrství. Více informací na straně 18
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LeaderFEST 2016 JESENÍKY
aneb setkání Leaderù evropských zemí
8. – 10. èervna 2016
v lázeòském mìsteèku Karlova Studánka, Moravskoslezský kraj, Èeská republika

POZVÁNKA

Pøijeïte 8. - 10. èervna 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúèastnìte se tradièního

setkání zástupcù Místních akèních skupin spoleènì s významnými aktéry rozvoje venkova

z evropských zemí pracujících metodou LEADER. 

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradiènì bohatý program s možností výmìny 

zkušeností, množstvím pøíkladù dobré praxe z domácího i zahranièního prostøedí a prostor budeme 

vìnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 – 2020. 

LeaderFEST… setkání všech, kteøí mají rádi venkov a myslí to s jeho rozvojem vážnì.

Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Jednání se uskuteční 12. dubna 2016 od 10 do 15 hodin v Národním institutu 
pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25 v Praze.
Program:
1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
4. Jednací řád výboru – aktualizace, schválení
5. Rozpočet NS MAS 2016 – plán, členění, naplňování v podrobných položkách
6. Zprávy o činnosti za uplynulé období
 – předsedy (Pošmurný)
 – místopředsedů (Krist, Florian)
 – víceprezidenta ELARD (Sršeň)
 –  členů řídících / monitorovacích výborů OP (pravidla implementace ve všech OP – 

Jan Florian, IROP – Václav Pošmurný, PRV – Jan Florian, OP Z – Markéta Dvořáko-
vá, OP ŽP – Jiří Krist, OP VVV – Markéta Pošíková, OP PIK – Olga Ondráčková)

 – zástupců pracovních skupin
 – členů výboru – zprávy z kraje směrem k NS MAS
 – kanceláře NS MAS
7. Různé

Obsah (číslo 4/2016)

Téma str. 2–3
• Tři organizace samospráv požadují významné 

posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země

Z činnosti sPOV str. 4
• Přihlaste se do Vesnice roku 2016
• Ohlédnutí za ročníkem 2015. Oslavy v Krásné. 

Přijetí na Hradě

Tři otázky pro krajské předsedy sPOV str. 5
•  Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, to jiné 

kraje nemají, říká Luboš Peterka, starosta městyse 
Radomyšl a předseda SPOV Jihočeského kraje

• Chybí porady starostů, jaké se dříve konaly na 
okresním úřadě, říká Zdeněk Peša, starosta města 
Olešnice a předseda SPOV Jihomoravského kraje

Z činnosti Ns Mas str. 6–18
• Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější 

v podávání žádostí o podporu strategií regionů
• Přehled MAS, které do data konání valné hro-

mady NS MAS podaly SCLLD
• Výbor NS MAS jednal o posílení propagace a po-

moci v rozšíření mezinárodních projektů
• Konference NS MAS k resilienci: Politici, odborní-

ci i místní aktéři hovořili o klimatických změnách 
a bezpečnosti

• aktuálně o venkovu str. 19–25
• Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Praž-

ská deklarace schválená během Evropského Ha-
bitatu

• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek pro-
chází senátními výbory

• Starostové jdou do boje proti zápachu. Vadí jim 
smrad z vepřína i biopaliv

• Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na ces-
tovní ruch z národních zdrojů

• Bez peněz nelze rozvíjet území, stát by si to měl 
uvědomit

akce v regionech str. 26–30
• Nejhezčí pohlednice roku 2016
• Ocenění finalistů soutěže Památka roku
• Vydáváte zpravodaj města, obce nebo mikrore-

gionu? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!
• Roste ve vaší obci Strom roku 2016?
• Po roční pauze se uskuteční Dny slovanské kultury

Dotační programy str. 31–33
• Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží pri-

márnímu účelu. Více se podporuje průmyslové ze-
mědělství

• Zemědělci dostanou 19 miliard na boj proti suchu. 
V krajině se objeví nové rybníky

• Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvý-
šil téměř o 320 %

• Na střediska integrovaného záchranného systému 
přispěje MMR částkou přes 1 miliardu

• 600 milionů na likvidaci ekologických zátěží a čiš-
tění kontaminovaných lokalit
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Předsedové Spolku pro obnovu venkova 
ČR Eduard Kavala, Sdružení místních samo-
správ ČR Stanislav Polčák a Svazu měst a ob-
cí František Jukl podepsali 28. března v Brně 
Memorandum organizací hájících zájmy sa-
mospráv v ČR. Všechny tři organizace v něm 
požadují významné posílení daňových pří-
jmů všech obcí tak, aby umožnilo předvída-
telné plánování rozvoje a postupnou elimi-
naci enormního vnitřního dluhu na infra-
struktuře obcí. Požadované zdroje navrhují 
získat důslednou debyrokratizací země – zá-
sadním zeštíhlením ústředních orgánů, tedy 
nikoliv na úkor oprávněných potřeb jednot-
livých segmentů funkčního státu.

Spolek, Svaz a Sdružení rovněž žádají bez-
odkladné zahájení prací na novém rozpočto-
vém určení daní pro léta 2017–2020 založe-
né na postupné valorizaci daňových příjmů 
do roku 2020.

Organizace upozorňují, že návrhy kon-
krétních řešení včetně analýz dopadů na 
města a obce všech velikostních kategorií 
očekávají od Ministerstva financí ČR.

* * *
Předsedové tří organizací se ve čtvrtek 

31. března setkali s ministrem financí An-
drejem Babišem, kde diskutovali o předlože-
ných návrzích. Podrobnosti přineseme v dal-
ším vydání Zpravodaje venkova.

Andrej Babiš mimo jiné potvrdil, že od 
roku 2017 dojde k pětiprocentnímu zvýše-
ní příspěvku na výkon statni správy a stejná 
valorizace by se měla uskutečnit i v dalších 
letech. Rovněž se začne připravovat účelo-
vý příspěvek na veřejné opatrovnictví. De-
batovat se nadále bude ohledně rozpočto-
vého určení daní, včetně podílu samospráv 
na DPH. TSu

Tři organizace samospráv požadují významné
posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 212 • 4/2016

Do soutěže se mohou přihlásit obce ves-
nického charakteru s počtem obyvatel do 
7 500, a které mají zpracovaný vlastní stra-
tegický dokument zabývající se rozvojem ob-
ce, program obnovy vesnice nebo program 
rozvoje svého územního obvodu. Organiza-
ce soutěže probíhá v krajském a celostátním 
kole. Z krajského do celostátního kola postu-
puje za každý kraj jedna ves, které byla udě-
lena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola 
se hodnotí první tři místa.

Co se hodnotí?
Koncepční dokumenty, společenský ži-

vot, aktivity občanů, podnikání, péče o sta-
vební fond a obraz vesnice, občanská vyba-
venost, inženýrské sítě a úspory energií, 
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky 
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 
záměry a informační technologie obce. 

Motivační seMináře
Jak připravit prezentaci obce? Co vše je 

v soutěži hodnoceno? Na tyto a mnohé další 
otázky odpoví zástupci vyhlašovatelů na mo-
tivačním semináři, který se uskuteční v sedmi 
krajských knihovnách České republiky.

V březnu se uskutečnily semináře ve Zlíně, 
Ostravě-Vítkovicích a Českých Budějovicích.

Duben 2016:
12. 4.  Ústí nad Labem, Severočeská vědec-

ká knihovna v Ústí nad Labem
14. 4.  Hradec Králové, 

Knihovna města Hradce Králové
19. 4. Olomouc, Knihovna města Olomouce
21. 4. Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Přihlášku do soutěže je možné podávat na 
MMR nejpozději do 29. dubna 2016.

Zdroj: www.vesniceroku.cz
Zdroj foto: https://www.facebook.com/

vesniceroku.cz

Přihlaste se do soutěže Vesnice roku 2016

Ve středu 20. ledna 2016 přijal finalisty Vesnice roku 2015 na Pražském hradě prezident 
Miloš Zeman. Předcházelo tomu také přijetí předsedou Janem Hamáčkem v Poslanecké 
sněmovně. Zdroj foto: https://www.facebook.com/vesniceroku.cz

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  4Z

Vesnice roku: Soutěžící obce předvedly pestrý život na vesnici

Ohlédnutí za ročníkem 2015: Oslavy v Krásné. Přijetí na Hradě

http://www.vesniceroku.cz
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz
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monitorovat problémy a požadavky jihočeského venkova a předá-
vat je dále. Proto vítám například společné memorandum SPOV, 
SMO a SMS k RUD uzavřené v letošním roce, které bude předlo-
ženo ministerstvu financí.

Co aktuálně připravujete nebo na čem právě pracujete 
s vašimi krajskými kolegy?

Tu nejpříjemnější akci, kterou je ples jihočeských starostů, již má-
me úspěšně za sebou. Nyní je před námi pracovní část roku. V sou-
časné době probíhá hodnocení projektů v rámci POV Jihočeského 
kraje, připravujeme program seminářů, z nichž jako první by měl být 
seminář zaměřený na krajské kolo soutěže Vesnice roku 2016. Jako 
každý rok se budeme podílet na organizaci této soutěže v kraji včet-
ně slavnostního vyhlášení ve vítězné obci. Ve spolupráci s JFOS se 
připravujeme na letošní prezentaci na výstavě Země živitelka. Kraj-
ské předsednictvo hovořilo na konci února kromě jiného o aktuál-
ních tématech jako je zmíněné memorandum k RUD, žaloby církve 
kvůli majetku, který podle ní přešel ze státu na obce, kraje i soukro-
mé firmy neoprávněně, projekt meziobecní spolupráce, příprava Ev-
ropského venkovského parlamentu, novela odměňování zastupite-
lů, nebo rušení poboček České pošty na venkově.

Chybí porady starostů, jaké se dříve 
konaly na okresním úřadě, říká 
Zdeněk Peša, starosta města Olešnice 
a předseda SPOV Jihomoravského kraje

Čím je krajský Spolek pro obnovu venkova přínosem pro 
venkov ve vašem kraji? 

Náš Spolek sdružuje kolem stovky obcí. Právě svojí početnou or-
ganizací je partnerem pro orgány Jihomoravského kraje. Zástupci 
Spolku jsou i členy řady komisí rady kraje, nezastupitelnou roli má 
i při organizaci a průběhu dotačního titulu Program rozvoje ven-
kova Jihomoravského kraje. Velmi aktivní je naše úloha při organi-
zaci krajského kola soutěže Vesnice roku. A jako předseda jsem 
rovněž členem Regionální stálé konference Jihomoravského kraje.

Co by se případně ještě mohlo u vás ve venkovském re-
gionu změnit k lepšímu a jak by tomu mohl napomoci prá-
vě Váš spolek?

Organizace setkávání starostů k problematice samospráv. Mám za 
to, že chybí porady starostů, jaké se dříve konaly na okresním úřadě.

Co aktuálně připravujete nebo na čem právě pracujete s va-
šimi krajskými kolegy?

Připravujeme dotační Program rozvoje venkova Jihomoravské-
ho kraje a způsob doporučení rozdělení 50 milionů korun z roz-
počtu Jihomoravského kraje. Připravila Marie Šuláková

Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, 
to jiné kraje nemají, říká Luboš Peterka, 
starosta městyse Radomyšl 
a předseda SPOV Jihočeského kraje

Čím je krajský Spolek pro obnovu venkova přínosem pro 
venkov ve vašem kraji?

V současné době sdružujeme 72 obcí, 12 svazků obcí, 3 místní 
akční skupiny, 6 fyzických osob a další instituce jako Jihočeské folk-
lórní sdružení, nebo Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 
Největší přínos vidím v tom, že patříme k hlavním obhájcům zájmů 
venkova v kraji. Naší velkou výhodou je to, že venkov je prioritou 
rovněž pro Jihočeský kraj, čehož asi největším důkazem je alokace 
prostředků na POV pro rok 2016, která dosáhla magické hranice 
100 milionů korun. Tím se nemohou pochlubit nikde jinde v ČR. 
Spolek má zastoupení v krajské výběrové komise Programu obno-
vy venkova Jihočeského kraje, komisi pro stanovení výše podpory 
na činnost místních akčních skupin, Regionální stálé konferenci 
a v poradním orgánu hejtmana Jihočeského kraje pro venkov. 
V rámci naší bohaté činnosti se každoročně ve spolupráci s Jihočes-
kým krajem podílíme na zajištění krajského kola soutěže Vesnice 
roku včetně vydání publikace a kalendáře vítězných obcí od roku 
1995. Aktivně se zapojujeme do přípravy výstavy Země živitelka, 
pomáháme se zajištěním doprovodného programu na pódiu v pa-
vilonu Z ve spolupráci s Jihočeským folklórním sdružením. Jako 
partner Spolek podporuje ples jihočeských starostů, který se letos 
konal již popáté. Pravidelně informujeme na seminářích nebo pro-
střednictvím emailů členskou základnu o aktualitách v kraji, novin-
kách v oblasti dotací, připravovaných změnách zákonů apod.

Co by se případně ještě mohlo u vás ve venkovském re-
gionu změnit k lepšímu a jak by tomu mohl napomoci prá-
vě Váš Spolek?

V první řadě musím jako předseda krajské organizace SPOV, ale 
také jako venkovský starosta konstatovat, že venkov se za posled-
ní roky změnil výrazně k lepšímu. Troufám si říci, že je to i díky Pro-
gramu obnovy venkova, u jehož zrodu Spolek stál, a který je dlou-
hodobě jedním z nejvýznamnějších zdrojů finančních prostředků 
pro český venkov a také díky soutěži Vesnice roku. Ke zlepšení je 
toho také stále mnoho. Největším přínosem pro obce nejenom 
venkovské by bylo posílení finanční soběstačnosti prostřednictvím 
navýšení příjmů z daní v rámci rozpočtového určení daní. Dotace 
jsou nenárokovým příjmem rozpočtů obcí a získat je z fondů EU je 
pro malé obce výrazně složitější než pro velká města. A to z mno-
ha důvodů. Navíc jak konstatovali zástupci MMR na letošním Dni 
malých obcí v Praze, v novém programovém období EU se na ven-
kov tak trochu zapomnělo. Náš Spolek se v této souvislosti snaží 

Tři otázky pro krajské předsedy SPOV

V nové rubrice Tři otázky pro krajské předsedy SPOV vám v příštích číslech našeho zpravodaje představíme postupně všechny krajské 
Spolky a jejich aktuální činnost. Prostřednictvím tří otázek je uvedou jejich krajští předsedové.
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Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější
v podávání žádostí o podporu strategií regionů

Místní akční skupiny (MAS) by měly být aktivnější v podávání 
žádostí o podporu realizace Strategií komunitně vedeného místní-
ho rozvoje, na jejichž základě „přitečou“ do regionů finanční pro-
středky z fondů Evropské unie.

Na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin ČR, kte-
rá se uskutečnila 17. března v Havlíčkově Brodě, to řekl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. Počet podaných žádostí je po-
dle něj velice malý vzhledem k úloze a poslání MAS, které jsou dů-
ležitým garantem rozvoje venkova.

Náměstek ministryně Zdeněk Semerád z ministerstva pro míst-
ní rozvoj informoval, že první výzvy k předkládání žádostí o dota-
ce z evropských programů v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje budou moci MAS vyhlásit v druhé polovině letošního roku.

Valná hromada schválila hospodaření NS MAS v roce 2015. 
Účastníci jednání odsouhlasili přesunutí loňského hospodářského 
výsledku 1 279 000 Kč do rezervního fondu. „Finanční rezervy nám 
umožňují realizovat projekty, které podpoří aktivitu MAS v krajích,“ 
řekl předseda NS MAS Václav Pošmurný. Právě díky aktivitě svých 
členů má podle něj NS MAS zastoupení ve všech důležitých řídících 
orgánech, které podporují rozvoj venkova a komunitně vedený 

místní rozvoj. Letošní rozpočet NS MAS počítá s celkovými příjmy 
7,8 milionu Kč a celkovými výdaji 6,7 milionu Kč.

Valná hromada schválila příspěvky na letošní rok ve výši 10 000 Kč 
pro všechny členské MAS, a to se splatností do 30. června 2016. Po 
odstoupení MAS Pomalší z Kontrolní komise bylo rozhodnuto snížit 
počet členů této komise z deseti na devět. Účastníci jednání také po-
tvrdili změny ve Výboru NS MAS – novým členem za jihočeské MAS 
se stala MAS Třeboňsko.

NS MAS byla jako občanské sdružení založena začátkem dubna 
2007, vznikla ale už v listopadu roku 2005 jako neformální sesku-
pení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje ven-
kova (NSRV). Jejím cílem je především podporovat činnost MAS, 
rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Činnost 
NS MAS řídí třináctičlenný výbor, jehož členy jsou volení zástupci 
MAS z jednotlivých krajů. NS MAS ČR je nyní jako zapsaný spolek 
partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se 
dotýká rozvoje venkova. V současné době má 169 členů.

Hlavním partnerem akce byla Česká spořitelna, a.s.
NS MAS

Foto TSu, NS MAS
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Schválená usnesení VH NS MAS ČR 
dne 17. 3. 2016 v Havlíčkově Brodě

–  schvaluje členy mandátové komise ve složení Radek Tvrdík 
(předseda) a Jan Balcar (1/2016) 

–  bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschop-
nosti Valné hromady (přítomno 126 členů z celkového po-
čtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 84 hla-
sů), Valná hromada je usnášeníschopná 

–  schvaluje členy návrhové komise ve složení František Kopec-
ký (předseda), Jindřich Hlavatý a Jarmila Zemanová (2/2016) 

–  schvaluje skrutátory ve složení Ivana Ťoupalová (předsedky-
ně), Josef Křepela, Jakub Černý, Helena Bučková, Ivona Ma-
jerová, Renata Baslerová a Jana Karásková (3/2016) 

–  bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady (Ve-
ronika Foltýnová) a ověřovatelů zápisu z jednání Valné hro-
mady (Petr Žůrek a Jana Bujáková) 

–  schvaluje jednací řád Valné hromady (4/2016) 
–  schvaluje program jednání Valné hromady a způsob vedení 

diskuse (5/2016) 
–  schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS za rok 2015 

včetně informace o plnění plánu práce (6/2016) 
–  schvaluje posunutí splatnosti členských příspěvků MAS Strako-

nicko, z.s., MAS Blatensko, o.p.s., Živé Pomezí Krumlovsko – 
Jevišovicko, z.s., Místní akční skupina Střední Povltaví z. s., Spo-
lečnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., MAS Krajina srdce, z.s., 
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s., MAS Šu-
mavsko, z.s., MAS Rozkvět, z.s. a Místní akční skupina Vinař-
ská za rok 2015 do 30. 6. 2016 (7/2016) 

–  schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS podle rozpočtu a je-
ho změny za rok 2015 (8/2016) 

–  schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 1 279 000 
Kč a jeho přesun do rezervního fondu (9/2016) 

–  ukládá Kontrolní komisi, aby svou zprávu předkládala Valné 
hromadě s dostatečným časovým předstihem 

–  schvaluje zprávu Kontrolní komise za rok 2015 k ročním hos-
podářským výsledkům a ke kontrole činnosti spolku (10/2016) 

–  schvaluje účetní závěrku s výsledkem hospodaření za rok 
2015 (11/2016) 

–  schvaluje výši členských příspěvků 10 000 Kč pro všechny 
členské MAS (12/2016) 

–  schvaluje splatnost členských příspěvků v roce 2016 do 
30. 6. 2016 (13/2016)

–  schvaluje předložený rozpočet NS MAS pro rok 2016 dle čin-
ností v celkových příjmech 7 820 157 Kč a celkových výda-
jích 6 673 221 Kč (14/2016) 

–  bere na vědomí návrh podrobného členění rozpočtu organi-
zace pro rok 2016 jako rámec činnosti sekretariátu, výboru 
a pracovních skupin a pověřuje výbor NS MAS plánováním 
a naplňováním rozpočtu v podrobných položkách 

–  schvaluje plán práce NS MAS na rok 2016 (15/2016) 
–  schvaluje devítičlennou Kontrolní komisi (16/2016) 
–  bere na vědomí odstoupení MAS Šumavsko, z.s. z členství 

ve Výboru NS MAS 
–  schvaluje na základě rozhodnutí valné hromady KS MAS Jiho-

českého kraje MAS Sdružení Růže z.s. jako člena Výboru NS 
MAS s platností od 8. 6. 2015, čímž potvrzuje volbu KS MAS 
Jihočeského kraje (17/2016) 

–  schvaluje na základě rozhodnutí valné hromady KS MAS Ji-
hočeského kraje Místní akční skupinu Třeboňsko o.p.s. jako 
člena Výboru NS MAS s platností od 1. 5. 2016 a MAS Sdru-
žení Růže z.s. jako náhradníka ve Výboru, čímž potvrzuje vol-
bu KS MAS Jihočeského kraje (18/2016) 

–  bere na vědomí zprávu o činnosti NS MAS v ELARD za rok 2015
–  bere na vědomí zprávu PS Stanovy o průběhu přípravy změ-

ny Stanov za rok 2015 

Vystoupení hostů:

Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města Havlíčkův Brod 
Jan Tecl uvítal jako důležitý aspekt dobré podmínky pro život a ži-

votní prostředí, které MAS svou činností pomáhají tvořit.

Státní instituce, které mají v gesci CLLD/LEADER

Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evrop-
ských programů, MMR 

Zdeněk Semorád připomněl, že financování venkova v novém 
programovém období je pomocí integrovaných nástrojů. MMR vy-
hlásilo výzvy na podávání SCLLD od 1. září, ale v systému je nyní za-
dáno pouze 75 žádostí. Z prvních SCLLD je hlavně patrné, že v nich 
chybí indikátory a aktivity, které jsou uvedeny v SCLLD, aby byly 
opravdu dodrženy. MMR v současné době připravuje akceptační do-
pis, který bude zaslán NS MAS, kde bude uvedeno, co bude MMR 
akceptovat v obecné části SCLLD. Připravují se návrhy Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce s termínem vydání, které souvisí 
s MS 2014+.

Zdeněk Semorád vyzdvihl výbornou spolupráci a připomínky ze 
strany NS MAS. Na konci roku 2016 nebo začátkem roku 2017 
chtějí zhodnotit všechny kroky ve vztahu k MAS a IROP a jsou při-
praveni diskutovat, zda cíle nemodifikovat a nezměnit tak, aby to 
pomohlo venkovu. Další programovací období od roku 2021 bu-
de ostřejší, přeje si, aby byl venkov připravený a nefungoval pou-
ze z evropských dotací.

Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení sekce pro společnou 
zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe 

Pavel Sekáč na úvod pozdravil jednoho ze zakladatelů MAS a sjed-
notitele Františka Wintera. Vyzval zástupce MAS, aby se snažili být 
jednotní v tomto programovém období. V rámci celého období bude 
možnost podrobit hodnocení jednotlivé cíle, např. v rámci připomín-
kování dotací pro malé a střední podnikání. MPO a MŽP nevyšlo me-
todě LEADER vstříc.

Dále informoval, že MZe absolvovalo úspěšně audit evropské 
komise. MZe připravuje s NS MAS memorandum o spolupráci s Le-
sy ČR, Státním pozemkovým úuřadem a správami povodí, které bu-
de řešit podporu územního rozvoje při investicích do krajiny a zá-
roveň dodržování všech důležité aspektů spolupráce při realizaci 
konkrétních projektů.

Ing. Jana Šmíd Winterová, MPA, ředitelka odboru strategie 
a řízení OP VVV, MŠMT 

Jana Šmíd Winterová upozornila, že MAS jsou pro MŠMT vý-
znamným hráčem na poli projektů, a to především díky výzvě na 
místní akční plány. Na základě výstupů a výsledků budou vznikat 
další výzvy, které budou zaměřeny na to, co z MAP vzejde. Práce 

V ý b ě r  t é m a t  z  j e d n á n íV
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MAS s místní znalostí MŠ, ZŠ a jejich zřizovatelů je velmi důležitá 
a bude to důležité pro naplnění milníků finančních i věcných. Dal-
ší spolupráce, která se společně rozvíjí, je zaměřena na přípravu ša-
blon, tzv. zjednodušených projektů pro MŠ a ZŠ. Uskuteční se se-
mináře pro MAS na problematiku šablon, principy, funkčnost mo-
nitorovacího systému tak, aby MAS mohly co nejlépe pomáhat 
školám v území realizovat projekty. 

Dále informovala, že proběhly 4 výběrové komise k místním akč-
ním plánům, kdy bylo schváleno 99 projektů. O těchto výsledcích se 
dozvídají MAS z informačního systému, a to především o krácení fi-
nančních prostředků. MŠMT se snaží členům hodnotící komise do-
mluvit, aby krácení finančních prostředků bylo rozumné a nerozdíl-
né. Snaží se o jednotnost tak, aby projekty mohly být realizovány.

 
Ing. Milena Brožová, odbor regionální politiky, vedoucí od-

dělení podpory venkova, MMR
Milena Brožová vysvětlila postup formálního hodnocení strate-

gií MAS, kdy po zaregistrování do monitorovacího systému pře-
chází SCLLD na hodnotitele, kteří ji řeší metodou 4 očí (2 nezávis-
lí externí hodnotitelé). 

Hodnotitelé vrací zpět protokoly, které kontrolují přijatelnost 
a formální náležitosti. Poté pracovník spojí protokoly dohromady 
a zjišťuje se soulad mezi hodnotiteli. Tyto připomínky jsou zasílány 
zpět MAS k přepracování. Dále uvedla, že bude vypsána nová vý-
zva na podání SCLLD. Rozpracované SCLLD, které nebudou ode-
vzdány do 31. března, se neuloží v systému, proto je doporučeno 
SCLLD odevzdat do 31. 3. nebo údaje zadat až do výzvy nové, kte-
rá bude přibližně v polovině dubna, a to na tři měsíce.

Územní partneři

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, 
AK ČR

Martin Netolický byl kritický k aktivitě MAS a k vypsání nové vý-
zvy na SCLLD po 31. 3. Ptal se, jak je možné, že s vědomím koneč-
ného termínu nepodaly žádost o realizaci SCLLD všechny MAS. 
Pardubický kraj je již dohodnut s krajskou sítí MAS, aby zmapoval 
situaci. Apeloval na to, aby se situace MAS s přechodným obdo-
bím neopakovala. Pardubický kraj je připraven podpořit venkov 
a MAS. Netolický vyzval další krajské zástupce, aby apelovali a ví-
ce začali spolupracovat s krajskými zástupci MAS.

Dále informoval, že je všude řešen obecný názor, že MAS řeší 
hlavně režijní náklady. MAS by se měly věnovat prezentaci faktu, 
že mají smysl a že umějí čerpat prostředky napříč evropskými pro-
gramy. Vnímá MAS jako důležité hráče a partnery v kraji.

 
Dagmar Novosadová, DiS., členka Předsednictva Svazu 

a starostka obce Kunín, SMO ČR
Dagmar Novosadová uvedla, že SMO a NS MAS hájí společně 

zájmy obcí a venkova. Společně se tyto organizace potkávají na 
monitorovacích výborech a národních a regionálních stálých kon-
ferencích. Všichni jsou bráni jako důležití partneři. Komunikuje se 
ohledně Evropského venkovského parlamentu a je nutné se spo-
lečně potkávat a spolupracovat. Další setkání k EVP bude 3. květ-
na na půdě SMO ČR. 

Ing. arch. Jan Florian, 2. místopředseda SPOV ČR
Jan Florian konstatoval, že že SPOV byl od začátku utváření me-

tody LEADER, a proto má ve stanovách podporu venkova na místní 
a evropské úrovni. Souhlasil s náměstkem MZe Pavlem Sekáčem 
ohledně vzájemné spolupráce. Dále informoval, že Venkovský parla-
ment bude součástí podzimní Národní konference Venkov, pravdě-
podobně v Ústí nad Labem. Hlavním tématem bude duchovní oblast 
(venkovské komunity, rodiny, rodinné farmy a vzdělání) a právní oblast 
(rovnost malých měst, podpůrné oblasti v oblasti financování, atd.).

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda, SMS ČR
Radim Sršeň uvedl, že se snaží prosazovat metodu CLLD/LEADER 

společně. SMS má mnoho starostů obcí, které patří do MAS. Přeje 
si, aby si kritické informace vzali všichni k srdci a začali se co nejdří-
ve realizovat podané SCLLD.
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Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Václav Pošmurný přednesl Výroční zprávu o činnosti za rok 2015, 
o kterou se podělil s místopředsedy. Celá Výroční zpráva je vytiště-
na v počtu 250 ks a účastníci Valné hromady a hosté ji obdrželi při 
prezenci.

Prezentace, která je přílohou zápisu, je dostupná na webu v pod-
kladech z jednání viz http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/
Zprava-2015-Posmurny.pdf

Tištěná Výroční zpráva, která je přílohou zápisu, je zveřejněna viz 
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Vyrocni-zprava-2015_
web.pdf

Jiří Krist: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-
-2015-Krist.pdf

Jan Florian: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-
-2015-Florian.pdf

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) dal podnět pro PS LEADER 
do dalších let, a to vyjednávání rozšíření OP pro ty MAS, které jich ma-
jí méně. Jan Florian reagoval, že minimálně v OP ŽP a OP Z se chysta-
jí vyjednávat.

Zpráva o hospodaření
Prezentace: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Plneni-

-rozpoctu-2015.pdf

Zpráva Kontrolní komise za rok 2015
Přednesl Petr Brandl: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/

Zprava-Kontrolni-komise-16022016.pdf

Schválení účetní závěrky za rok 2015 
Více: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/NSMAS-ucet-

ni-zaverka-2015.pdf

Náklady v roce 2015  celkem 3 719 tis. Kč 
Výnosy v roce 2015  celkem 4 998 tis. Kč 
Výsledek hospodaření  + 1 279 tis. Kč

Schválení rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016, viz http://nsmascr.cz/content/uplo-
ads/2016/04/Navrh-rozpoctu-2016.pdf

Podrobný rozpočet byl řešen v rámci Výboru od listopadu 2015. 
Dále uvedl, že Posázaví o.p.s. připomíná, že se vzdává nároku na 
odměny za předsednickou MAS, kterou navrhla Anna Čarková.

Václav Pošmurný dále informoval, že Výbor navrhuje Valné hro-
madě schválení rozpočtu po činnostech tak, jak je účtováno a pre-
zentováno. Důvodem jsou rozpočtové změny v rámci jednotlivých 
kapitol a doporučuje dále, aby Valná hromada podrobným plně-
ním a úpravou rozpočtu pověřila výbor. 

Dále informoval, že byl vytvořen modelový rozpočet pouze na 
příjmech z členských příspěvků a vychází tak, že chybí 500 tis. Kč – 
vždy je tedy pro chod NS MAS třeba doplnění financemi z projek-
tů tak, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) informoval, že si vytvá-
řel modelový propočet, kdy vloží jeho MAS 1 Kč do NS MAS a vrátí 
se mu 800 Kč. Vyzval MAS, aby s manažerskou dynamikou uvažo-
valy nad tím, jak NS MAS pracuje, co všechno dělá a kam směřuje, 
samozřejmě že by mohla dělat víc, ale potřebuje prostor pro růst.

Aktivity NS MAS v ELARD v roce 2015

Radim Sršeň informoval o aktivitách ELARD, které jsou uvede-
ny ve výroční zprávě za rok 2015. Dále se připravuje podrobnější 
zpráva z ukončeného předsednictví. V únoru proběhla valná hro-
mada ELARD, na které bylo zvoleno předsednickou zemí Estonsko 
(Kristiina Tammets – manažerka MAS Tartu sdružení pro rozvoj ven-
kova) a viceprezidentskou zemí Portugalsko (Pedro Brosei). Česká 
republika zůstane v roli viceprezidentské země.

Dále informoval, že Alena Kolářová i nadále zůstává částečně 
tajemnicí ELARD a částečně bude pomáhat pod NS MAS českým 
MAS v zahraničních projektech spolupráce.

Radim Sršeň ve zkratce informoval o projektu Gruzie s organiza-
cí Člověk v tísni. Jedná se o oblast na hranici s Ruskem. V Gruzii se 
nově vytváří program rozvoje venkova po vzoru ČR. V rámci projek-
tu je na duben plánována exkurze gruzínské delegace do českých 
MAS obsahujících typy projektů, které chtějí přenést do Gruzie (zna-
čení, jatka, med, rychlebské stezky, atd.).

Radim Sršeň připomněl, že PS mezinárodní spolupráce je ote-
vřena pro všechny.

Na závěr informoval o situaci na Slovensku, kdy byl výběr pod-
pořených MAS finančně ovlivněn politickou garniturou a požádal 
o podporu slovenských MAS formou usnesení, které bude zaslá-
no na patřičné úřady a organizace. Uvedl, že i když si MAS stěžu-
jí na současnou situaci, tak ve srovnání s celou Evropskou unií jsou 
na tom české MAS ještě dobře.

Jiří Krist doplnil Sršně o informaci, že poslali žádost o vyjádření pod-
pory ve snaze o zachování transparentnosti při výběru MAS na Sloven-
sku, protože jejich výběr vykazuje známky neodbornosti, nedodržení 
standardních postupů, nekomunikace ŘO slovenských orgánů, atd.

Žádost o vyjádření k podpoře slovenských MAS se bude projed-
návat na dalším jednání výboru v dubnu. 

Zpráva o přípravě změny stanov

Jindřich Hlavatý (MAS Mladoboleslavský venkov) přednesl pre-
zentaci, viz http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-PS-
-Stanovy.pdf

Práce PS Stanovy je nyní pozastavena a čeká na vyjádření PS 
Program a vize, která jí zadá logický rámec pro tvorbu nových sta-
nov tak, aby byly koncipovány ve vztahu k tomu, co chtějí od NS 
MAS její členové do budoucna. Cílem je vytvořit stanovy průchozí 
pro všechny MAS, musí být odstraněny rozpory s novým občan-
ským zákoníkem, proto se plánuje podzimní valná hromada, kte-
rá bude mít za hlavní úkol schválit nové stanovy NS MAS.

Ze zápisu VF, vybral TSu

 výroční zpráva 
NS MAS  
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2015

Graf ukazuje po et p ísp vk , které byly publikovány od roku 2007 do roku 2015 o MAS
prost ednictvím tišt ných a elektronických médií.

Následující graf zobrazuje média, která psala o MAS od roku 2007 do roku 2015.

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Posmurny.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Posmurny.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Vyrocni-zprava-2015_web.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Vyrocni-zprava-2015_web.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Krist.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Krist.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Florian.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Florian.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Plneni-rozpoctu-2015.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Plneni-rozpoctu-2015.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-Kontrolni-komise-16022016.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-Kontrolni-komise-16022016.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/NSMAS-ucetni-zaverka-2015.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/NSMAS-ucetni-zaverka-2015.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Navrh-rozpoctu-2016.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Navrh-rozpoctu-2016.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-PS-Stanovy.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-PS-Stanovy.pdf
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Výroční zpráva
Národní síť Místních akčních skupin 

České republiky, z.s.
(zapsaný spolek)

2015
Václav Pošmurný                                                                    Havlíčkův Brod, 17. 3. 2016

POKRYTÍ ÚZEMÍ ČR MAS – ČLENOVÉ / NEČLENOVÉ NS MAS K 31. 12. 2015

Zastupování dle osob ve střešních orgánech
Členové výboru

– Pošmurný 7x
– Florian 7x
– Krist 6x
– Čarková 2x
– Zemanová 2x
– Guthová 1x
– Kopecký 1x
– Kuthanová 1x
– Ondráčková 1x

Ostatní členové/manažeři MAS
– Hošek 2x
– Pošíková 2x
– dalších 14 jednotlivců 1x

CELKEM se o 46 postů dělí 25 osob, z toho na Výbor připadá 28 postů mezi 9 členů 
Výboru, z toho 20 postů na předsedu a místopředsedy

25 velmi aktivních osob
Další aktivní v pracovních skupinách a týmech.

Standardizace činnosti MAS
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NS MAS ČR

• Celkový počet členů k 31. 12. 2015 byl 171
• Meziroční pohyb počtu členů   + 4 členové
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Počet MAS, které jsou členem národní sítě v daném roce

kraj počet MAS kraj počet MAS 

Středočeský 23 (+1) Pardubický 13 

Jihočeský 15 Vysočina 16 (+2)

Plzeňský 8 Jihomoravský 17 (+1; -1 odstoupení MAS)

Karlovarský 5 Olomoucký 16 

Ústecký 8 Zlínský 17 

Liberecký 6 Moravskoslezský 12 (+1; -1 zaniklá MAS)

Královéhradecký 15 (+1) Celkem 171 (+4)

Negativa roku 2015
–  Nepodařilo se přesvědčit všechny MAS o důležitosti výsledků vy-

jednávání
–  Nepodařilo se sjednotit názory MAS na priority fungování NS MAS 

a na jejich vlastní fungování (regionální odlišnosti dle krajů)
–  Ačkoliv byly hájeny společné zájmy členských MAS ve vztahu 

k orgánům státu a prosazovány transparentní, rovné a admini-
strativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS, 
nepodařilo se doposud rozjet aktivně nové plánovací období

Pozitiva roku 2015 – plnění plánu práce
–  Podařilo se zařadit zástupce NS MAS do struktur operačních pro-

gramů
–  Bylo dokončeno vypořádání projektu Zelená úsporám
–  Byly realizovány mezinárodní projekty a předsednictví ČR v ELARD
–  Byla rozšířena spolupráce s vysokými školami

Z prezentace předsedy V. Pošmurného
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–  Došlo ke zlepšení mediálního obrazu MAS u odborné a obecné 
veřejnosti = díky mediálnímu monitoringu bylo zjištěno, že se o 
MAS už ví víc, než si samotná NS MAS myslela dosud

–  Byla rozvíjena spolupráce s aktéry, kteří působí ve prospěch ven-
kova a jeho obyvatel, na úrovni platformy územních partnerů.

–  NS MAS se podílela na pořádání národních a mezinárodních kon-
ferencí, výstav, exkurzí, soutěží, slavností, společenských a kultur-
ních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova.

–  Byly vytvářeny podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při ad-
ministraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova

Z prezentace J. Krista, PS Program a vize:

Návrh 6 strategických cílů:
1.  Stabilizace metody LEADER jako legitimního nástroje rozvoje 

společnosti
2. Síť schopná pomáhat svým MAS a podporovat je
3. Realizovat komplexní systém vzdělávání MAS
4. Systém soustavného měření a zvyšování kvality MAS
5. Kvalitní a pozitivní prezentace metody LEADER
6. Filosofie, principy a obsah činnosti MAS

– Stanovení alokace pro MAS (MZe, 1. 10. 2015)
•  alokace stanovena jak v Kč, tak v EUR – pro stanovení indikáto-

ru nově vytvořených pracovních míst (vydělit 200.000 EUR a za-
okrouhlit na celá místa dolů)

– workshopy v regionech organizované CSV – (11-12/2015)
–  Předběžná informace PS LEADER k připravovaným 

Pravidlům (Florian, mail Foltýnová 14. 3. 2016)
–  Pravidla MAS, Pravidla 19.2.1., Pravidla 19.3.1. – předpo-

klad zveřejnění v pol. dubna 2016
–  2. kolo workshopů v regionech organizované CSV – předpo-

klad 4-6/2016
– 2. Modifikace PRV – předpoklad
•  navýšení alokace na LEADER, změna rozpadu financování EU: 

SR z 75:25 na 64:36, úprava definice místních trhů 
(okruh 50 km > 75 km)

PRV – PRAVIDLA MAS – předběžné info
– popis procesu administrace
•  po schválení Strategie CLLD (nejdříve 1. 6. 2016) MAS převede 

své Fiche do aktivního PDF (vč. preferenčních kritérií) a nahra-
je na Portál Farmáře (PF)

•  od 1. 7. 2016 bude možné žádat o potvrzení Výzvy MAS (se-
znam vyhlašovaných Fichí, odkaz na web MAS, předpokládaná 
alokace, termín registrace na SZIF)

•  poté následuje vyhlášení Výzvy MAS, příjem, AK, KP, hod-
nocení a výběr projektů

•  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (a poté vždy únor – srpen) bude mož-
né na SZIF (prostřednictvím PF) registrovat vybrané projekty

– blíže zatím viz Předběžná informace PS LEADER

PRV – operace 19.2.1. – předběžné info
– specifika pro LEADER u jednotlivých článků
•  čl. 14 Vzdělávání a informační akce – úprava podmínky na 

kvalifikaci zaměstnanců a pravidelnou odbornou přípravu
•  čl. 17.1.a) Zemědělské podniky – umožnění podpory mobil-

ních strojů vč. traktorů
•  čl. 17.1.b) Zemědělské produkty – podpora užitkových vo-

zidel kategorie N1
•  čl.17.1.c) Polní cesty – pokud je žadatelem obec a zaváže se 

k delší udržitelnosti, bude možné realizovat i v katastrech, kde 
neproběhly KPÚ/JPÚ

•  čl. 19.1.b) Nezemědělské podnikání – širší výčet CZ-NACE, 
žadatel nemusí být zemědělec, podpora užitkových vozidel, 
možnost realizovat stravovací a rekreační služby i bez vazby na 
ubytování, pokud je v blízkosti významný turistický cíl – bude 
upřesněno

•  čl. 26 Lesnické technologie – žadatel hospodaří na min. 3 ha 
lesa

•  čl. 35.2.c) KDŘ a místní trhy – místní trhy budou pravděpo-
dobně v okruhu do 75 km (namísto 50 km)

Z prezentace J. Floriana

Program rozvoje venkova (PRV)
– Pravidla pro výběr Strategií CLLD (MZe, 20. 8. 2015)
•  výběrová kritéria (Příloha č. 1) – mj.: zdůvodnění nezařazení ně-

kterých témat, závazkování 50% alokace do srpna 2018, na ka-
ždých 200.000 EUR alokace 1 nově vytvořené pracovní místo

– Metodika pro tvorbu fichí (MZe, 29. 9. 2015)
• oblast podpory, definice příjemce, indikátory

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 2Z
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– specifika pro LEADER
•  u některých opatření navýšení míry podpory pro integrova-

né projekty (LEADER) oproti individuálním (napřímo)
•  úprava (zjednodušení) limitů, nejedná se o uzavřený seznam 

způsobilých výdajů
•  uznatelnost nově zaregistrovaných OSVČ jako nově vytvo-

řených pracovních míst (pokud mají ŽL méně než 24 měsíců od 
podání Žádosti o podporu na MAS)

blíže zatím viz Předběžná informace PS LEADER

PRV – operace 19.3.1. – Spolupráce MAS
– způsobilé výdaje (až 90% dotace)
•  Předběžná technická podpora - mzdy, cestovné, kancelářské 

potřeby, služby přímo související s přípravou projektu; celkově 
max. 10 % z alokace MAS na opatření 19.3.1; lze žádat i sa-
mostatně

•  Náklady na řízení – mzdy, cestovné, kancelářské potřeby – 
max. 20% rozpočtu projektu, max. 1 úvazek na každou MAS, 
limity na hrubou mzdu dle IROP 4.2

•  Vzdělávací akce pro prvovýrobce – technické zabezpečení, 
podkladové materiály, cestovné, občerstvení, lektoři, tlumoční-
ci, exkurze, propagace akce

•  Vzdělávací akce pro ostatní odvětví – lektoři, materiál
•  Ostatní měkké akce, které mají význam a přínos pro spo-

lupracující subjekty (propagační, osvětové, informační, a vol-
nočasové) – technické zabezpečení, podkladové materiály, ces-
tovné, občerstvení, lektoři, tlumočníci, exkurze, propagace akce

•  Místní produkce (lze i investiční) – stavební výdaje, vybavení 
a technologie/stroje, výdaje spojené se zavedením značení míst-
ních výrobků a služeb

•  Vzdělávací centrum (lze i investiční) – stavební výdaje, vyba-
vení a technologie/stroje

•  Informační turistické centrum (lze i investiční) – stavební vý-
daje, vybavení a technologie/stroje

Integrovaný regionální operační program (IROP)
– workshopy v regionech organizované CSV – (11-12/2015)
–  2. kolo workshopů v regionech organizované CSV – předpoklad 

4-6/2016
–  web IROP – část k CLLD: http://www.dotaceeu.cz/cs/

Microsites/IROP/Tema/CLLD

IROP – specifický cíl 4.1
– Brožura Specifické cíle IROP (MMR, 4. 6. 2015)
•  typy projektů, příjemci, specifická kritéria přijatelnosti
– Míra spolufinancování (MMR, 6/2015 > aktualizace 2. 11. 2015)
•  % dotace a režim podpory (část pro SC 4.1 – str. 9 a dále)
– Finanční plán integrovaných stratgií (MMR, 6/2015)
•  informace pro nastavení harmonogramu čerpání (27,17% alo-

kace proplatit do konce roku 2018); lhůty pro proplácení apod.
– Indikátory (MMR, 6/2015 > aktualizace 1/2016)
•  bližší informace k indikátorům (vč. vazby na aktivity)

–  Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům 
(MMR, 12/2015)

•  struktura programového rámce
– Kritéria závěrečného ověření způsobilosti (MMR, 2/2016)
•  dostupné v zalogované části webu NS MAS ČR: ÚVOD–ČLEN–

MV IROP–Podklady pro MV 29. 2. 2016
•  kritéria „přijatelnosti“ pro integrované projekty upravená pro 

CLLD – např.:
•  eCBA/finanční analýza u projektů nad 5 mil. Kč
•  bezpečnost dopravy – není zapotřebí audit bezpečnosti
•  cyklodoprava – neřeší se frekvence dopravy, velikost obcí apod.
•  přestupní terminály – neřeší se počet spojů, postačuje přestup 

mezi dvěma druhy dopravy
•  komunitní centra – postačuje zajištění sociálního pracovníka 
•  vzdělávání – fyzická dostupnost nebo bezbariérovost nebo 

kompenzační pomůcky
–  Specifická pravidla 4.1 – předpoklad zveřejnění k jednotlivým 

výzvám – nejdříve v 4/2016

IROP – specifický cíl 4.2 –režijní náklady MAS
–  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP 4.2 

(MMR, 29. 9. 2015 > revize z 19. 2. 2016)
•  způsobilé výdaje apod.
•  důležité jsou i Přílohy, zejm. Metodický list indikátorů, Podklady 

pro hodnocení, …
•  doporučujeme prostudovat i Obecná pravidla a jejich přílohy – 

např. Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek
–  Komentář a doporučení PS LEADER k revizi 

(NS MAS, 22. 2. 2016)
–  více viz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vy-

zva-c-6-MAS
–  semináře s MŠMT k animaci škol – 22. 3. Olomouc, 23. 3. Brno, 

24. 3. Praha, 30. 3. Chrudima 31. 3. Praha – viz pozvánka
–  seminář s MMR/CRR k vykazování režijních výdajů MAS – termín 

bude upřesněn

OPŽP – specifický cíl 4.2 a 4.3
–  Požadavky na MAS v rámci hodnocení integrovaných 

projektů v OPŽP (AOPK, 12/2015)
•  „kvalifikační požadavky“ na hodnotitele
– Workshop pro MAS (MŽP, 15. 12. 2015)
•  upřesnění informací, odpovědi na otázky MAS
–  Příručka pro MAS k OPŽP pro období 2014-2020, PO 4 

(AOPK, 1/2016)
•  způsobilé výdaje, procesy, povinné přílohy
– Výzvy MAS až v 1/2017
– návrh změn pro CLLD (předběžná informace z 15. 3. 2016):
•  SC 4.2 likvidace invazních rostlin křídlatka a bolševník – 

bude možné realizovat i mimo ZCHÚ, pokud bude likvidace 
rostlin probíhat v ploše povodí proti proudu daného toku (ne-
lze ale zcela mimo ZCHÚ)

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 3Z
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•  SC 4.3 výsadby dřevin – z původního omezení „orná půda 
dle evidence LPIS“ bude rozšířeno na veškerou nelesní půdu dle 
katastru nemovitostí (mimo zastavěná a zastavitelná území), 
nadále platí, že výsadby mohou být realizované pouze na úze-
mí CHKO a NP

•  úprava cílových hodnot indikátorů:
•  Plocha území, kde byla provedena opatření (mapy, monitoring) 

proti nepůvodním druhům [ha]
•  Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich 

stav zachování [ha]

OP Z – investiční priorita 2.3
–  Informace č. 1 – Pravidla výběru MAS a indikativní aloka-

ce na MAS (MPSV, 30. 6. 2015)
– Informace č. 2 – Podporované aktivity (MPSV, 17. 7. 2015)
–  Informace č. 3 – Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD 

(MPSV, 8/2015)
•  doporučení k tvorbě programového rámce, finančního plánu 

a stanovení hodnot indikátorů 
•  Dodržujte míru dotace ve finančním plánu dle typu příjemců!
– Informace č. 4 – Nové indikátory (MPSV, 12/2015)
–  Informace č. 5 – Pomůcka k nastavování hodnot indikátorů 

(MPSV, 2/2016)
•  Odkontrolujte si zdůvodnění hodnoty indikátorů ve Vaší Strate-

gii CLLD!
– Workshopy pro MAS dle regionů NUTS (MPSV, 11-12/2015)
–  Výzva ŘO bude vyhlášena koncem 4/2016. Vyhlašování prvních 

Výzev MAS nejdéle v 6/2016.

VÝZVA – STRATEGIE CLLD
–  Metodický pokyn pro integrované nástroje (MPIN) 

– MMR – 10. 11. 2015
•  Datová pole v ISKP musí odpovídat PDF Strategie CLLD.
•  Finanční plán a plán indikátorů musí odpovídat zadání dle MPIN 

– tabulky e), f), g) (vč. měrné jednotky a odůvodnění stanovení 
hodnoty indikátorů)

–  1. výzva CLLD
•  prodloužena do 31. 3. 2016 do 23:59:59 (čas potvrdíme)
•  zatím přijato pouze 80 Strategií CLLD, z nich zatím 7 postou-

pilo do věcného hodnocení na příslušné ŘO

•  nefinalizované (nepodané) žádosti zmizí
•  pokud nestihnete podat, vytvořte si alespoň export do PDF
–  připravovaná 2. výzva
•  od cca pol. dubna 2016 další 3 měsíce
•  nelze přetáhnout nedokončenou/vyloučenou žádost z 1. výzvy 

– nutno vyplnit vše znova!
DOPORUČUJEME PODÁNÍ STRATEGIE NEODKLÁDAT!!!

CÍLE PRO ROK 2017/18
–  PRV – rozšířit o čl. 20, upřesnit podmínky pro venkovskou tu-

ristiku
–  IROP – rozšířit o vybavení pro IZS, kulturní památky, muzea, 

knihovny
–  OP Z – rozšířit o sociální podniky pro obce
–  OPŽP – rozšíření témat (např. aleje, apod.)
–  IROP 4.2 – prosadit zahraniční cesty

Prezentace, uložená na: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/03/
Seminář-Aktuální-info-pro-MAS-Florian-NS-MAS-17.3.2016.pdf je in-
teraktivní a proklikem odkazuje přímo na dokumenty.

Vybral TSu

MAS, které do data konání valné hromady NS MAS podaly SCLLD:

21 Hrubý Jeseník Partnerství venkova Říčansko
Blanský les – Netolicko Jablunkovsko Pobeskydí Sdružení Růže
Bohdanečsko Kraj živých vod PODBRDSKO Sdružení SPLAV
Boskovicko PLUS Královská stezka Podbrněnsko SERVISO
Brána Brněnska Království – Jestřebí hory Podhorácko Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
BRÁNA PÍSECKA Krušné hory Podhůří Železných hor Slavkovské bojiště
Brdy – Vltava Labské skály Podlipansko Slezská brána
Brdy Lanškrounsko Podralsko Sokolovsko
Broumovsko+ Lípa pro venkov POHODA venkova Společná CIDLINA
CÍNOVECKO Mikroregionu Telčsko POLIČSKO SVATOJIŘSKÝ LES
Český les Mohelnicko Posázaví SVATOVÁCLAVSKO
Český sever MORAVSKÁ BRÁNA POŠUMAVÍ Šumavsko
Dolnobřežansko Moravská cesta Prostějov venkov Šumperský venkov
Havlíčkův kraj Moravský kras Přemyslovské střední Čechy Třešťsko
Hlinecko NAD ORLICÍ Radbuza Valašsko - Horní Vsacko
Hlučínsko O.p.s. pro Český ráj Rakovnicko Vyhlídky
Holicko Opavsko Region Kunětické hory Zálabí
Horní Pomoraví ORLICKO Region Pošembeří Znojemské vinařství
Hradecký venkov OSLAVKA Regionu Poodří Zubří země
Hranicko Partnerství Moštěnka Rozkvět Železnohorský region

Seřazeno dle abecedy bez MAS
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AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO 
MAS – LEADER V PRV

Základní podmínky Pravidel 
19.2.1 a 19.3.1

PRAVIDLA PRO PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE MAS

 Záměry:
a) Předběžná technická podpora
b) Spolupráce mezi územními celky
c) Nadnárodní spolupráce

 příjemce dotace: MAS, jejíž SCLLD byla schválena k
podpoře z PRV (může spolupracovat i s dalšími MAS,
ITI, IPRÚ, zahraničními MAS nebo zahraniční
skupinou místních veřejných a soukromých partnerů,
která provádí strategii místního rozvoje)

PRAVIDLA PRO PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE MAS

Způsobilé výdaje:
003 vzdělávací akce v oblasti prvovýroby a zpracování
zemědělských produktů
 technické zabezpečení, výukové materiály, lektorné,

tlumočníci, cestovní výdaje, exkurze, propagace, mzdy,….
bez režimu (dle čl. 42 Smlouvy o fungování EU)
004 ostatní vzdělávací akce - dle čl. 31 NK 651/2014
 technické zabezpečení, výukové materiály, lektorné,

tlumočníci, cestovní výdaje, exkurze, propagace, mzdy,….
 režim blokové výjimky

PRAVIDLA PRO PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE MAS

Způsobilé výdaje:
005 ostatní měkké akce (propagační, informační,
volnočasové, atd.)
 technické zabezpečení, mzdy účinkujících, tlumočníci,

cestovní výdaje, propagace akcí, mzdy,….
 režim de minimis
006 místní produkce
 stavební výdaje, technologie, stroje, zavedení značení

místních výrobků
 režim de minimis

PRAVIDLA PRO PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE MAS

Způsobilé výdaje:
007 vzdělávací centrum
 Stavební výdaje, vybavení, technologie
 režim de minimis
008 informační turistické centrum
 Stavební výdaje, vybavení, technologie
 režim de minimis
009 nákup nemovitosti
 režim de minimis
 max. 10 % z výdajů projektu

CLLD – LEADER V PRV 2014 – 2020
ALOKACE

 5 % z rozpočtu PRV (154 mil. EUR – po modifikaci PRV 180 mil.
EUR)

 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje – realizace SCLLD

146 711 601 EUR 165 130 783 EUR

 Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní
akční skupiny – realizace projektů spolupráce

7 000 000 EUR 15 000 000 EUR

PRAVIDLA PRO IMPLEMENTACI SCLLD
SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO AKTIVITY

 Žadatelem nesmí být MAS
 Míra dotace až 100 % (kde to umožňuje nařízení, je pro LEADER

stanovena vyšší míra podpory než v ostatních operacích PRV)
 Min. výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč a max. 5 mil. Kč na

projekt
 Projekt lze realizovat i mimo území MAS, pokud prospěch z projektu

plyne do území MAS
 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace

na účet příjemce
 Pracovní místo je třeba udržet 3 roky od proplacení v případě MSP

a 5 let u velkých podniků (lze započíst i FO podnikající méně než 2
roky)

 MAS musí v každé fichi nastavit min. počet bodů, které musí
úspěšný žadatel získat

 U projektů nad 1 mil. Kč se dokládá finanční zdraví

PRAVIDLA PRO IMPLEMENTACI SCLLD
článek 19 Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností
 příjemci: mikropodniky a malé podniky a fyzické osoby ve venkovských

oblastech, jakož i zemědělci

 míra podpory: 45 % malý podnik, 35 % střední podnik, 25 % velký podnik

 investice do vybraných nezemědělských činností (sekce dle CZ NACE C, F,

G, I, J, M, N, P, R, S)

 způsobilé výdaje: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické

zabezpečení) či nová výstavba provozovny či malokapacitního ubytovacího

zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, pořízení strojů, technologií a

dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, nákup nemovitosti

 možnost výběru z dvou režimů podpor – de minimis nebo bloková výjimka

Z prezentace J. Taberyho na semináři k projektům spolupráce
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V ý b ě r  t é m a t  z  j e d n á n íV

Usnesení z jednání výboru NS MAS, 8. března 2016
v Praze

Výbor NS MAS
schvaluje:

–  doporučuje valné hromadě posunutí splatnosti členského příspěv-
ku MAS Strakonicko do 30. 6. 2016

–  podklady k jednání valné hromady a jejich rozeslání členské zá-
kladně týden před konání VH NS MAS v Havlíčkově Brodě

–  MAS Lednicko-valtický areál, z. s. jako člena NS MAS
–  zapojení NS MAS do mezinárodního projektu PREPARE

bere na vědomí:
–  odstoupení MAS Šumavsko, z. s. ke dni 29. 2. 2016
–  odstoupení člena kontrolní komise MAS Pomalší o.p.s. ke dni 

22. 2. 2016

dává za úkol:
• členům Výboru
–  vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 

členské základně, odborné veřejnosti, tak také laické veřejnosti
–  poslat připomínky k dohodě o spolupráci s Forem cestovního 

ruchu, který bude součástí dalšího jednání Výboru
–  předložit připomínky k návrhu jednacího řádu p. Makovičkovi 

do pondělí 4. dubna, týden před konáním dalšího jednání vý-
boru

–  zapracovat připomínky členů výboru do návrhu jednacího řádu 
a poslat jako podklad jednání v pátek před konáním výboru

–  předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru ná-
hradníkům pro zastupování ve výboru

–  oslovit ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ohledně 
osobního setkání v rámci nákladů na animaci MAS

–  oslovit ministerstvo průmyslu ohledně problematiky OP PIK.

• tajemnici
–  ověřit možnosti čerpání finančních prostředků z projektu Gruzie 

pro kancelář NS MAS a předložit
–  souhrn výboru

• ostatním
–  připravit vizi a plán práce pracovní skupiny Public relations
–  vytvořit zprávu o činnosti PS Stanovy, která bude obsahovat vý-

sledky práce PS Stanovy za rok 2015
–  navázat intenzivnější spolupráci na Zpravodaji venkova
–  vytvořit přehledný souhrn aktivit se zahraničními zeměmi.

VF

Příprava valné hromady

Václav Pošmurný informoval, že první materiály byly rozeslány 
v řádném termínu 20 dní před konáním valné hromady. Zprávu 
o činnosti organizace za rok 2015 přednese společně s místopřed-
sedy. V rámci zprávy by měla zaznít informace o počtu MAS, kte-
ré odevzdaly SCLLD do MS2014+.

Zpráva o hospodaření 2015
Pošmurný informoval, že plnění rozpočtu bylo zveřejněno na in-

terním webu jako podklad výboru. Audit proběhl v pořádku. Dále 
informoval, že ke zdanění půjde jen částka rozpočtu bez dotací.

Zuzana Guthová informovala, že měli den před výborem Valnou 
hromadu KS NS MAS Jihočeského kraje a dostali dotaci od kraje. Přes 
KS bude přerozdělena mezi ty MAS, které jsou členy NS MAS. Nečlen-
ské MAS dostanou finance napřímo. KS Jihočeského kraje vyjednává 
postup se zastupitelstvem, aby finance dostaly pouze členské MAS.

Návrh plánu práce 2016
Pošmurný představil plán práce, který je obdobný jako v minu-

lých letech a doplněn o roční přehled akcí. Členové výboru přidali 
svá upřesnění do kalendáře. Makovička navrhuje upravit plán PS 
Program o vize o časové vymezení úkolů. Krist informoval, že pří-
pravu vize včetně diskuze v členské základnou by mohla být do-
končena a předložena valné hromadě na podzim 2016.

Dále bylo navrhnuto přidat do kalendáře podzimní VH NS MAS 
a plánovanou konferenci z projektu MMR. Zazněl návrh na změ-
nu konání jednání výboru, který nebude v rámci Země živitelky, ale 
druhé úterý v měsíci září.

Zprávy o činnosti za uplynulé období

Zpráva předsedy Pošmurného
Pošmurný informoval, že se aktivně podílel na přípravě VH NS 

MAS a výroční zprávy. Dále uvedl, že ministr zemědělství Marian 
Jurečka dorazí 16. 3. do Havlíčkova Brodu a bude na VH NS MAS. 
Z ministerstva pro místní rozvoj se bude účastnit náměstek Semo-
rád a Brožová z odboru regionální politiky.

Zpráva místopředsedy Krista

9. 2. Setkání PS Program a vize Sluňákov
Krist informoval, že zápis z jednání byl rozeslán všem MAS. Pod-

klady jsou zasílány tak, aby se zapojily všechny
MAS do strategie NS MAS.

18. 2. Kulatý stůl Eurofondy v Poslanecké sněmovně
Poslanec Zahradník v závěru řešil financování MAS – zpoždění 

výzev, předfinancování apod. Náměstkyně Letáčková z MMR infor-
movala, že na půdě EK se mluví o ČR, že má vysoké administrativ-
ní náklady na projekty – v tom smyslu vidí i náklady na režie MAS. 
Jednání se účastnil také náměstek Kříž. Krist projednal s náměst-
kem výsadbu ovocných dřevin ve stylu projektů spolupráce, bylo 
by to možné až v roce 2018 a alokovaly by se finanční prostředky, 
které se nevyužijí z opatření na invazivní druhy. Jednalo by se o vý-
sadbu ovocných stromů v extravilánu a došlo by k rozšíření progra-
mu CLLD OPŽP i mimo CHKO.

23. 2. Setkání Mikolajovice
Setkání norských partnerů projektu resilience a zástupců HZS 

Moravskoslezského kraje. Diskutoval se průnik SCLLD a IROP pří-

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 6Z
Výbor NS MAS před valnou hromadou jednal o posílení 
propagace a pomoci v rozšíření mezinárodních projektů



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 212 • 4/2016

loha 5, kde téměř není možné najít téma pro projekty MAS. Zá-
stupci PS Leader by měli více usilovat o rozvolnění SC 1.3 nebo bu-
dou mít MAS problémy. Hasiči by měli mít možnost malých projek-
tů okolo 100 tisíc Kč.

Workshop Národní sítě zdravých měst
Agenda 21 a zdravá města dostali statut metody řízení kvality 

ve veřejné zprávě.

Úvodní jednání PS Evropského inovačního partnerství
Probíraly se podmínky formální náležitosti výzvy. 4 výzvy na 6–8 

projektů, projekty do potravinářství a zemědělství, spolupráce me-
zi školami a zemědělci/potravináři. V rámci jednoho projektu rea-
lizace až 7 let.

Zpráva místopředsedy Floriana
Jan Florian informoval, že v reportáži pro Události v regionech 

promluvil o MAS, které mají problém s financováním.

Zpráva prezidenta ELARD Sršně
Radim Sršeň informoval, že došlo k volbě nové prezidentské ze-

mě ELARD, kterou se stalo Estonsko v čele s Kristiinou Tammets, 
na viceprezidentském místě jsou Portugalsko v čele s Pedro Brosei 
a Česká republika. Kolářová bude v ELARD nadále pokračovat na 
částečný úvazek. Připravuje se finanční zpráva v českém a anglic-
kém jazyce a byla založena PS pro členské příspěvky, kde je Sršen 
členem. Nakonec se podařilo, že všechny země zaplatily členské 
příspěvky. Polsko stále nehradí částku adekvátní počtu MAS. Sršeň 
bude mít i nadále na starosti DG Regio, ERDF, ESF a lobbing s EU 
institucemi.

Nakonec informoval, že na konci května se bude konat Švéd-
ský venkovský parlament, který by stálo za to navštívit a navrhuje 
zástupce PS Mezinárodní spolupráce.

Zprávy členů řídících / monitorovacích výborů OP

IROP – Florian
MV IROP
Hlavním tématem mělo být schvalování kritérií (jaké typy projek-

tů se mohou schvalovat). EK říkala, že není nutné, aby MV toto 
schvaloval, stačí, když to bude mít ministerstvo v pravidlech. Na we-
bu v zalogované části mají MAS k dispozici kritéria, která by se už 
neměla měnit. Dále informoval, že na začátku bude vyhlášena vý-
zva na všechna opatření, dokud se nevyčerpají finanční prostředky.

Výzvy 34 a 54 budou pro MAS předběžně v dubnu na dopravní 
obslužnost, sociální podnikání, vzdělávání kulturní dědictví a uzem-
ni plánování, v červenci na IZS, zdravotnictví a regionální vzdělává-
ní. Rozděleno podle režimu podpory.

Dále připomenul, že byly na webu NS MAS zveřejněny a roze-
slány členům Aktualizace pravidel 4.2.

Evropská komise požaduje, aby projekty MŠ byly v soula-
du s MAP, aktuálně to není podmínka, ale budou tam faktic-
ky až po modifikaci programovacího dokumentu IROP a bu-
dou muset být v souladu s MAP. Je lepší do MAP zahrnovat 
rovnou i MŠ.

PRV – Florian
V několika vlnách proběhly připomínky pravidel. Do VH NS MAS 

nebudou pravidla zveřejněna, pravděpodobně až na konci března. 
MZe předá PS LEADER předběžnou informaci, co ve kterém člán-
ku mohou MAS dělat, jaký je režim podpory, atd a půjde do kon-
ce týdne od PS LEADER členům NS MAS.

SZIF vyžaduje, aby žadatelé generovali žádost z Portálu farmá-
ře, i když doposud na jednáních tvrdili, že to bude stejnou formou 
jako doposud, kdy žádost vyplnili a pdf odevzdávali na MAS.

V projektech spolupráce novinka – výběrové řízení před podpi-
sem dohody, aby se urychlila administrace. Výběrové řízení bude 
pravděpodobně na stavební práce.

Kuthanová se dotazovala na SPÚ a polní cesty. Florian vysvětlil, 
že z PRV půjde čerpat na polní cesty v extravilánu. Účel je zpřístup-
nění zemědělských pozemků, nebude muset být podmínka SPÚ, 
pokud je žadatelem obec a zaváže se k delší udržitelnosti pravdě-
podobně 10 let.

OPŽP
Florian informoval, že na konci února měla být zveřejněna 

pracovní verze příručky pro MAS, ale zatím není nic. Požádal pan 
Kučeru z MAS Český Sever a pana Hrdouška z MAS Strážnicko, 
aby navrhli, co dalšího mohou MAS dělat kromě toho, co už je 
navrženo.

OP Z
Florian informoval, že 8. 3. probíhá jednání programového part-

nerství v Praze, kterého se účastní Dvořáková, posílali výzvu k připo-
mínkování, která byla velmi dobře připravená.

Dále se v OP Z zkoušely testovací verze výzvy. Ukázalo se, že řa-
da věcí zatím není naprogramována. Doposud je tam postup do 
vyhlášení výzvy. ŘO vyhlásí výzvu řídícího orgánu, která bude urče-
na na dané opatření (SC), do té výzvy bude vyhlášena výzvy MAS.

Sršeň doplnil, že v rámci jednání OP Z se řešila hlavně minimál-
ní výše projektu na 200 tisíc Kč.

OP VVV
Markéta Pošíková emailem informovala, že je připraveno ško-

lení na animaci, probíhá komunikace s NIDV o koordinaci projek-
tů MAP, také probíhá šetření problémů s přijatelností MAP (krité-
ria přijatelnosti-neopravitelná) a je zahájena komunikace s ASZ – 
projekty na pomoc s šablonami ve vyloučených lokalitách.

Pošmurný doplnil, že proběhla diskuze nad ořezáváním výdajů 
rozpočtů ze strany hodnotitelů v rámci MAP, doporučení neodvolá-
vat se a nechat postoupit žádost k výběrové komisi, která rozhodne.

Tvrdík informoval, že se škrtaly např. některé částečné úvazky, 
kdy poté nešlo splnit klíčové aktivity v projektu.

Kuthanová vyzvala členy výboru k tomu, aby poslali své návrhy 
v rámci této problematiky Také upozornila, že MAS ani školy v úze-
mí nemusí chtít za těchto předpokladů.

OP PIK
Olga Ondráčková informovala, že by ráda ukončila svou funkci 

jako člena MV OP PIK. Aktuálně se neřeší témata týkající se MAS 
a je to zbytečné.

Zprávy zástupců PS skupin

PS Mezinárodní spolupráce
Radim Sršeň prezentoval informace o pracovní cestě do Gruzie, 

která se konala v únoru. Řešilo se dokončení strategie, byly defi-
novány fiche, proběhlo školení zaměstnanců a plánování studijní 
cesty do ČR, kdy přijede 17 zástupců do během dubna, a také gru-
zínští partneři se mají setkat s českým MZe.

V projektu Gruzie je zaměstnaná Kolářová, která zároveň bude 
pracovat pro ELARD, ale na menší úvazek než doposud. V rozpoč-
tu projektu je pro NS MAS vyčleněná suma pro chod kanceláře, 
která bude využita. Kolářová bude pomáhat kanceláři NS MAS.

Pošmurný navrhuje zapojit Kolářovou do mezinárodních projek-
tů, kdy by měla zpracovávat zahraniční projektové záměry, po kte-
rých je velká poptávka, NS MAS by tak pomohla členům s přípravou 
mezinárodních projektů. Také by mohla zpracovat přehledy vypsa-
ných evropských dotačních titulů a výzev z Evropské komise a dal-
ších institucí a zasílat informace členům NS MAS. Florian navrhuje, 
aby docházela na některé monitorovací výbory.

Florian se dotazoval, na kolik jsou zaměstnanci v projektu Gru-
zie vytížení. Sršeň vysvětlil, že s Gruzínci řeší strategii, implemen-
tační témata, překlady. Jakmile se rozjede první výzva v Gruzii, tak 
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se bude pracovat na značení. Připravuje se projekt Erasmus+ na 
výměnu zaměstnanců a stáže.

PS Public Relations
Milan Oliva informoval, že se bude připravovat restrukturalizace 

webu NS MAS a bude potřebovat analýzu návštěvnosti od analyti-
ka NS MAS. Dále informoval o plánovém cyklu seminářů týkající se 
propagace MAS. První seminář bude pravděpodobně 26. 8. v rám-
ci země živitelky. PS PR připravuje k propagaci dotazník, který bu-
de na valné hromadě k dispozici. Na základě výsledků dotazníku se 
bude utvářet první seminář k propagaci MAS dle jejich potřeb. Oli-
va také informoval, že analytik vytáhl z monitoringu databázi novi-
nářů dle titulů a krajů, který bude předán MAS prostřednictvím hro-
madného emailu z kanceláře NS MAS.

Ondráčková informovala o Zpravodaji venkova, ve kterém se ji 
nelíbí, že se málo píše o MAS a NS MAS. Pracovní skupin a PS PR 
souhlasí se zpravodajem, kdy odpovídá cena obsahu. Výbor připo-
míná MAS, že mohou i nadále zasílat své články do Zpravodaje 
venkova, kde budou publikovány.

PS Stanovy
František Kopecký požádal krajské zástupce Moravskoslezské-

ho, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského o dodání vyjádření 
ke Stanovám NS MAS nejlépe e-mailem.

Další informace

KS NS MAS Jihočeského kraje
Guthová informovala, že na základě jednání VH KS NS MAS Jiho-

českého kraje dojde ke změně, kdy bylo schváleno MAS Třeboňsko 
zastoupená Tomášem Novákem s odloženou platností od 1. 5. 2016 
jako člena Výboru NS MAS.

KS NS MAS Středočeského kraje
Pošmurný informoval, že MAS odhlasovaly na VH KS NS MAS 

Středočeského kraje pobočný spolek.

Mezinárodní projekt PREPARE
Guthová informovala, že na základě evropského venkovského 

parlamentu, který se koná jednou za dva roky, vznikl přípravný vý-
bor, který shání peníze na organizační zajištění parlamentu. NS 
MAS bude mít v projektu funkci partnera (21 partnerů ze 17 ze-
mí), bez finančních závazků.

Informace o žádosti o exkurzi z Turecka
Florian informoval o žádosti Turků v rámci exkurze do České re-

publiky kvůli metodě LEADER. Zatím se pouze informovali, zda by 
byla vůbec tato exkurze možná pro cca 24 osob. Další informace 
se diskutují. Ze zápisu VF vybral TSu

Konference NS MAS k resilienci:
Politici, odborníci i místní aktéři
hovořili o klimatických změnách
a bezpečnosti

Co čeká české regiony v souvislosti 
s klimatickými změnami, jak se vyrov-
nat s možnými hrozbami, jaké jsou 
způsoby snižování rizik, adaptace a re-
silience i nová role záchranného systé-
mu byly tématem konference nazvané „Regiony a měnící se svět, 
změna klimatu, adaptace, udržitelnost a bezpečnost – víme, jak 
na to?“. Pro zástupce místních akčních skupin, představitele sa-
mospráv, odborníky a další aktivní lidi ve venkovském prostoru ji 
pořádala Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi.

Konference se konala v rámci projektu Resilience a adaptace na 
klimatickou změnu v regionálních strategiích. Byla financována 
z EHP a Norských fondů. Ve spolupráci s Národní sítí Místních akč-
ních skupin ji spolupořádaly ZO ČSOP Veronica, Vysoká škola Báň-
ská v Ostravě – fakulta bezpečnostního inženýrství a Místní akční 
skupina Opavsko.

Konference se zúčastnila velvyslankyně Norského království Siri 
Ellen Sletner, zástupci ministerstva životního prostředí, Ústavu vý-
zkumu globální změny AV ČR, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Men-
delovy univerzity v Brně a norské univerzity HIOA. NS MAS
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Smuteční oznámení
Ing. Jaromíra Vávry, CSc.

Je naší smutnou povinností Vás informovat o úmrtí pana 
Ing. Jaromíra Vávry, CSc., zakladatele a dlouholetého ředitele 
Místní akční skupiny Třeboňsko. Zemřel v úterý 15. března ve 
věku 63 let.

Ing. Vávra zasvětil poslední léta svého života uvedení me-
tody LEADER do České republiky, jako poradce spoluzakládal 
8 místních akčních skupin v Čechách i na Moravě a v rámci ce-
lé komunity pracovníků místních akčních skupin byl považo-
ván za odborníka, který neztratil kritické myšlení ani v době, 
kdy, jak říkal, byrokracie přebujela do obludných rozměrů. Je-
ho hlas a nadhled nám bude velmi chybět.

Prezentace jsou ke stažení zde: http://nsmascr.cz/tiskove-zpra-
vy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-
-zmenach-i-bezpecnosti/

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/smutecni-oznameni-pana-ing-jaromira-vavry-csc/
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/smutecni-oznameni-pana-ing-jaromira-vavry-csc/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/politici-odbornici-i-mistni-akteri-hovorili-o-klimatickych-zmenach-i-bezpecnosti/
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Recept na budoucnost rozvoje měst
přinesla Pražská deklarace schválená
během Evropského Habitatu

Strategický dokument Pražská deklarace je hlavním výstupem re-
gionální konference OSN Evropský Habitat, která se konala v Praze 
ve dnech 16. – 18. 3. 2016. Akce, jejíž pořadatelství zaštítilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj v čele s ministryní Karlou Šlechtovou, se zú-
častnilo téměř 4 000 urbanistických expertů a zájemců o budouc-
nost rozvoje sídel. 96 diskusních fór a akcí, 300 hodin odborných 
debat, řečníci z více než 50 zemí – to je ohlédnutí za Evropským Ha-
bitatem v Praze. Konkrétní výstupy z konference budou hlavními té-
maty rozvíjenými dále Ministerstvem pro místní rozvoj a představu-
jí oficiální regionální příspěvek pro celosvětový Habitat III, který bu-
de hostit v říjnu 2016 Ekvádor.

„Jsem velmi ráda, že se nám celým programem, jeho obsahem 
i jednáním podařilo dosáhnout konkrétních cílů. Část z toho je im-
plementována právě do Pražské deklarace, část byla výstupem jed-
nání vrcholných orgánů OSN Habitat III, která v Praze pod mým ve-
dením probíhala,“ hodnotí zpětně ministryně Karla Šlechtová vý-
sledky konference.

diskuse o rozvoji sídel
Významným hostem prvního dne Evropského Habitatu byl dán-

ský architekt a odborník na urbanismus, Jan Gehl. Během zahajo-
vacího zasedání představil lidskou dimenzi sídel a zmínil dvě para-
digmata 60 let minulého století, kterými jsou modernismus a ma-
sivní invaze vozidel do měst. V 60. letech minulého století nebyl 
brán ohled na kvalitu bydlení a života lidí ve městech.

Dnešní představou je naopak rozvoj městských sídel v souladu se 
základními funkcemi města, kterými jsou ochrana, na ni navazující 
komfort a následující nadstavba v podobě zábavy. 21. stolení přiná-
ší nové paradigma plánování sídel. Lidé chtějí živá, životaschopná 
města, udržitelná města s dobrou dopravní infrastrukturou a přede-
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vším zdravá města. Úkolem urbanistů, architektů i politiků a široké 
veřejnosti je tedy navrhnout, jak zlepšit kvalitu života v existujících 
městech, jak maximálně využít jejich prostor a nevysidlovat centra. 
Gehl popsal životaschopné město jako místo, kde lidé mohou trávit 
čas na veřejných prostranstvích, které je přívětivé pro pěší i cyklisty. 
Pro zdravý a správný rozvoj města považuje za nutné, aby byla sta-
novena jednoznačná vize a jasná strategie dalšího rozvoje.

„Užívání města a jeho prostranství je pro komfort obyvatel velmi 
důležité. U nás v Dánsku jezdí běžně na kole i korunní princ a prin-
cezna s dětmi,“ říká Jan Gehl. Jako rarita může být prezentován čin 
starosty Vilniusu, který přes vůz zaparkovaný v pruhu vyhrazeném 
cyklistům přejel tankem.

češi se prosadili
Do prvního dne Evropského Habitatu zasáhli také čeští představi-

telé. Zástupci ČVUT představili projekt na revitalizaci nevyhovujících 
panelových sídlišť, Hospodářská komora diskutovala o ekonomic-
kých aspektech udržitelného rozvoje. Z diskusí vyplynuly rozpaky od-
borné veřejnosti nad současným stavem rozvoje Prahy a zároveň od-
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Výše uvedené výzvy je potřeba řešit prostřednictvím integrované-
ho přístupu k udržitelnému rozvoji měst, který obsahuje účinná 
opatření k řešení hospodářských, ekologických, klimatických, demo-
grafických, sociálních a kulturních problémů, s nimiž se městské ob-
lasti potýkají. Důležitá je orientace měst „na lidi“ a zlepšení podmí-
nek pro pohodu, vývoj a realizaci lidských práv všech obyvatel měst.

Zdroj: MMR
http://www.europeanhabitat.com/programy/

Zajímavosti o konferenci OSN Evropský Habitat 
•  Konference se konala na ploše více než 42 000 m2 pražské-

ho Kongresového centra.
•  O organizaci konference se staral organizační tým, čítající ví-

ce než 150 osob.
•  Pro technické zajištění konference bylo v Kongresovém cen-

tru Praha nainstalováno více než 11 000 metrů kabelů.
•  V prostorách Kongresového centra je vystaveno cca 100 stu-

dentských prací – 3D modelů navrhovaných budov.

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 0A

povědnost odborníků, ale také politiků a investorů za spoluvytvoře-
ní plánů dalšího rozvoje metropole. Z dostupných dat vyplývá jako 
oblast s potenciálem dalšího rozvoje centrální část města.

Návrh Pražské deklarace předkládané k diskusím během Evrop-
ského Habitatu měl 2 700 slov. Finální textace byla během konfe-
rence rozšířena na konečných 3 150 slov a její znění je k dispozici 
na oficiálních webových stránkách Habitat III. a v češtině také na 
europeanhabitat.com.

Základní principy, na kterých staví Pražská deklarace, jsou:
• inovativní a produktivní města
•  zelená, kompaktní, efektivně využívající zdroje a odolná města
• inkluzivní a bezpečná města
• dobrá správa měst

Jako hlavní výzvy v oblasti bydlení a udržitelného rozvoje měst 
byly označeny:

Městská chudoba – nedostatek dostupného bydlení a bezdo-
movectví, nedostatečný přístup k základním službám a nedostup-
nost bezpečné dopravy nepříznivě ovlivňují obyvatele a brzdí hos-
podářský růst. Důležité jsou investice do bydlení plánované v se-
gregovaných čtvrtích, které by měly řešit izolaci komunit.

Demografické změny – především stárnutí a migrace, k nimž 
dochází posledních desetiletích, vyžadují řešení, která zajistí odpo-
vídající bydlení a dostupnou infrastrukturu.

Klimatické změny a riziko katastrof – existuje silný vztah 
mezi klimatickými změnami a územním plánováním. Členské stá-
ty by měly, ve spolupráci s místními a regionálními vládami, usilo-
vat o zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu snižováním emisí 
skleníkových plynů prostřednictvím aktivit v rámci měst. Opatření, 
na která je potřeba se zaměřit, jsou např. energeticky účinné bu-
dovy a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů.

Nekontrolovaná urbanizace – není-li růst měst regulován, mů-
že dojít k jejich nekontrolovanému rozrůstání. Členské státy by mě-
ly zabránit negativním dopadům na životní prostředí prostřednic-
tvím strategického plánování lidských sídel v polycentrickém a vyvá-
ženém územním rozvoji s efektivními a bezpečnými multimodálními 
dopravními systémy.

Koordinace a rozvoj měst – je nutné posílit spolupráci v oblasti 
městského plánování a řízení mezi různými úrovněmi správy, komu-
nitami, místními nevládními organizacemi a soukromým sektorem.

Regenerace měst – vyvážený přístup k regeneraci měst by měl 
zohlednit sociální soudržnost a životní prostředí ve městech; v té-
to souvislosti je nezbytným předpokladem místní plánování na lo-
kální úrovni vytvářející živé společenství a životaschopná města.

Relevantní využití technologií – urbanisté musí přijmout od-
povídající technologické inovace, které umožňují efektivnější využí-
vání dostupných dat. To vyžaduje vzdělávání a budování kapacit 
městských manažerů, politiků, kteří rozhodují, i obyvatel samotných.

http://www.europeanhabitat.com/programy/
https://www.habitat3.org/bitcache/a021391bdbf08fb1163a989bd9b9f7ad452501af?vid=574315&disposition=inline&op=view
http://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/02/pra�sk�_deklarace.pdf
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Nový zákon o zadávání veřejných
zakázek prochází senátními výbory

Na jednání senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a do-
pravu byl 31. března projednán návrh zákona o zadávání veřejných 
zakázek, který byl 9. března 2016 schválen ve 3. čtení v Poslanecké 
sněmovně. Návrh projednaly také výbory pro územní rozvoj, veřej-
nou správu a životní prostředí a Ústavně-právní výbor.

„V rámci jednání ve výborech probíhala velice konstruktivní de-
bata, za což chci všem senátorům a senátorkám poděkovat. Je 
zřejmé, že návrh zákona je Senátem vnímán jako významná nor-
ma se zásadním dopadem na oblast veřejného investování,“ uved-
la ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem nové právní úpravy je zajištění férových pravidel pro vý-
běr dodavatele, jelikož právě spravedlivou a rovnou soutěží lze 
dosáhnout hospodárnosti a efektivity ve veřejných investicích. 
Obecně lze konstatovat, že návrh zákona významným způsobem 
snižuje administrativní zátěž, a to jak pro zadavatele, tak i pro do-
davatele a zadávací řízení se tak stává mnohem flexibilnějším. Po-
sílení pružnosti v postupu zadavatele klade vyšší nároky na jeho 
odpovědnost, nicméně pokud chce zadavatel zadávat veřejné za-
kázky skutečně hospodárně a efektivně, bude mu nový zákon 
dobrým pomocníkem.

Mezi klíčové změny patří například možnost stanovit způsob 
identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny již v zadávací doku-
mentaci, možnost požadovat prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů i po poddodavateli, který se bude podílet na plnění 
veřejné zakázky a možnost převedení úhrad za plnění veřejné za-
kázky přímo poddodavateli, dále pak nemožnost stanovení eko-
nomické výhodnosti plnění pouze na základě nejnižší nabídkové 
ceny v případě vymezených veřejných zakázek na služby a ve vy-
mezených zadávacích řízeních, dochází taktéž k možnosti měnit 
smlouvu na veřejnou zakázku, bez splnění dalších podmínek, a to 
až do výše 10 % původní hodnoty v případě veřejné zakázky na 
dodávky a služby, respektive do výše 15 % u veřejných zakázek na 
stavební práce, popřípadě možnost vyloučit účastníka, který se 
v posledních 3 letech dopustil závažných či trvalých pochybení při 
plnění veřejné zakázky.

Ve všech třech výše uvedených výborech byl přijat pozměňovací 
návrh na odložení účinnosti nové právní úpravy, a to na 1. den šes-
tého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. 
Vládním návrhem předpokládaná účinnost je v tuto chvíli o tři mě-
síce kratší, je však nutno podotknout, že v rámci meziresortního při-
pomínkového řízení nebyla proti délce legisvakanční lhůty vznese-
na žádná připomínka.

Návrh zákona bude na plénu senátu projednán 6. dubna 2016.
Zdroj: MMR

Novinky v novém zákoně
–  Smyslem navrhovaného zákona je zejména kultivace a zjed-

nodušení zadávání zakázek zvláště s ohledem na starosty 
obcí. Zákon výrazně sníží  administrativní zátěž, protože již 
nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol.

–  Zadavatel dostane k dispozici celou řadu kritérií, podle kte-
rých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek. Zadavatel 
tak bude mít na výběr velmi širokou škálu kritérií pro hod-
nocení.

–  Zákon také umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který 
předchozí zakázku zkazil nebo nedokončil a přitom se opět 
hlásí do dalšího výběrového řízení.

–  Zákon dá zadavateli více prostoru, ale také odpovědnosti. Cí-
lem není sepsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla.

Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní pracuje na sadě návod-
ných metodik pro zadavatele, které doplní schválený zákon. Zá-
kon je stručnější a dochází ke změně systematiky tak, aby byl 
přehlednější.

Starostové jdou do boje proti zápachu.
Vadí jim smrad z vepřína i biopaliv

Je léto, třicet stupňů a sedm set metrů od sídliště stojí vepřín 
s šestnácti tisíci kusy prasat. Je jim horko, a tak jim chovatelé ote-
vřou okna i dveře, aby se neudusila. Jenže lidé, kteří bydlí v nedale-
kých panelácích, také touží po čerstvém vzduchu. Mají ale smůlu.

„Kvůli nesnesitelnému zápachu si nemohou ani vyvětrat. A ma-
jitele zákon k ničemu nenutí,“ říká Stanislav Baloun, místostaros-
ta Mimoně. Obeslal proto starosty obcí v republice, zda mají po-
dobné trápení, a s jejich podporou si pak chce vyjednat audienci 
u ministra životního prostředí.

„Zákon na ochranu ovzduší je nedořešený. Jeden z paragrafů 
v něm sice říká, že obtěžující zápach je znečišťující složkou ovzdu-
ší, ale dál už neexistují žádné předpisy, podle nichž by se měl ře-
šit,“ upozornil místostarosta.

Na dotazník, který svým kolegům po republice odeslal, mu od-
povědělo 670 starostů, z nichž 590 chce problém řešit.

„Těm jsme zaslali i petici, zatím se nám vrátila zhruba z pěta-
dvaceti obcí s podpisy od více než sto lidí. Vážný problém se zápa-
chem řeší tak dvě stě obcí, ale podporují nás i ty ostatní, vědí, že 
pokud u nich tahle potíž vznikne v budoucnu, budou ve stejné si-
tuaci, v níž jsme teď my,“ dodal Baloun.

probléM se zápaCheM Má i krajský libereC
Petici podepsal i primátor Liberce Tibor Batthyány. „Shodou 

okolností tu máme problém s firmou Temperatior, takže jsme pa-
na místostarostu podpořili,“ informoval primátor. Na firmu, která 
v Kociánově ulici vyrábí a prodává biopaliva, si stěžují lidé, kteří už 
na magistrát odevzdali petici s 326 podpisy.

Kvůli zápachu, který pochází především ze zpracovávání živo-
čišných tuků, jež firma k výrobě biopaliv používá, nemohou lidé 
větrat ani pobývat na zahradě. Ředitel firmy se ale brání, že nain-
stalovali nové technologie, například lapače pachů či neutralizace.

Také v Mimoni se lidé snaží snížit zápach pocházející z vepřína. 
Vzduchové filtry, které by pomohly, ale majitel Jiří Hanuš odmítá. 
„Jejich účinnost je značně diskutabilní a pořizovací cena tak vyso-
ká, že by se nám nikdy nevrátila. Prasata ale musejí dýchat – když 
jim nebudeme větrat, udusí se,“ uvedl nedávno. 

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/boj-proti-zapachu-z-veprina-v-mimo-
ni-d74-/liberec-zpravy.aspx?c=A160324_145715_liberec-zpravy_tm

Obce a veřejné opatrovnictví:
blíží se změny legislativy

Sdružení místních samospráv na základě četných podnětů ze 
strany členských obcí vede některá jednání k řešení nepřehledné 
situace v oblasti výkonu agendy veřejného opatrovníka.

Práce na legislativních změnách, které povedou k ulehčení situ-
ace obcím vykonávající veřejné opatrovnictví, stále běží. Po jedná-
ní s ministryní práce a sociálních věci Michaelou Marksovou se zá-
stupci SMS ČR setkali v pátek 11. března také s vedením rezortu 
spravedlnosti. Požádali jsme proto Jakuba Sosnu z Ministerstva 
spravedlnosti ČR o krátké shrnutí z pohledu tohoto rezortu.

„V současné době Ministerstvo spravedlnosti finalizuje ve spo-
lupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních vě-
cí a Ministerstvem financí návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. V rámci těchto jed-
nání jsou řešeny především následující záležitosti:
*  financování výkonu veřejného opatrovnictví: jde o stěžej-

ní bod. V současné době se na základě dostupných údajů jed-
ná o konečné podobě řešení. V úvahu přitom reálně připadá 
buď možnost účelově vázané dotace ze státního rozpočtu, ane-
bo navýšení příspěvku na přenesenou působnost. Dosavadní 
propočty hovoří o potřebě prostředků v řádech set milionů ko-
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run. Jednání nicméně nebyla stále uzavřena. Všechny zúčastně-
né strany však prokazují dobrou vůli nalézt řešení, které by na-
pomohlo jak opatrovancům, tak obcím jakožto veřejným opat-
rovníkům.

*  kontrola a metodické vedení výkonu veřejného opatrov-
nictví,

*  možnost přenesení výkonu opatrovnictví veřejnoprávní 
smlouvou,

*  upřesnění kompetence krajských úřadů při výkonu dozoru 
nad touto agendou (konkrétně vyloučení některých pravomocí 
pro kolizi s pravomocí opatrovnického soudu – § 65 zákona 
o obcích – sankční odejmutí agendy),

*  stanovení zvláštní odborné způsobilosti úředníků obcí vy-
konávajících veřejné opatrovnictví“. Zdroj: SMS

Starostové v Pardubickém kraji:
Do regionů by mělo jít víc peněz
na cestovní ruch z národních zdrojů

V programovém období 2014–2020 není možné z evropských 
dotací financovat cestovní ruch. Samosprávám se to nelíbí, volají 
proto po posílení národních zdrojů. I to zaznělo na Krajském se-
tkání Svazu měst a obcí v Pardubickém kraji. 

„Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo vybojovat na národ-
ní programy z oblasti cestovního ruchu pro letošní rok 300 milio-
nů korun a dalších 70 milionů má resort v rozpočtu,“ říká hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický a dodává: „V současné době 
tak pracujeme na krajském dotačním titulu tak, aby se peníze na 
cestovní ruch v našem Pardubickém kraji mohly rozdělovat ještě 
před prázdninami. Podle MMR by do území mělo jít na cestovní 
ruch v budoucnosti ještě více peněz, což je naprosto nezbytné 
vzhledem k tomu, že na něj nelze čerpat evropské dotace.“

Financovat z peněz Evropské unie v programovém období 
2014–2020 nelze ani místní komunikace či veřejná prostranství. 
I o komunikacích se v Pardubickém kraji mluvilo, zejména pak 
o nešťastné R35, jejíž výstavba se zřejmě kvůli vnitřním sporům 
resortů dopravy a životního prostředí zpozdí. Původní termín rok 
2017 je ohrožen, musí se totiž znovu žádat o EIA, staré povole-
ní už nesplňuje požadované evropské parametry.

„Pozitivní zprávou aspoň je, že by mělo být konečně jasné, kdo 
se má starat o silniční zeleň v průjezdních úsecích obcí. Měl by to 
být vlastník, tedy správce komunikace tak, jak Svaz prosazoval,“ 
říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Pardubic Mar-
tin Charvát a dodává: „Velmi aktivní jsme také, co se týče poplat-
ků za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Usilujeme 
o to, aby se netýkaly veřejně prospěšných staveb. Zejména pro ma-
lé obce by to bylo značně zatěžující, jedná se o částky až v řádu 
milionů korun, které by samosprávy musely vynaložit na úkor ji-
ných akcí.

Velkým tématem je i inkluze školství, bohužel není dostatečně 
připravená a ani není jasné, z čeho se bude financovat. Komora 
statutárních měst Svazu proto nedávno veřejně deklarovala, že po-
žaduje její odložení.“ Vyjádření Komory statutárních měst Svazu 
k inkluzi školství najdete zde.

probléM soCiálního bydlení
Podobná situace je u sociálního bydlení. I zde není vyřešené fi-

nancování, navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož ges-
ci je daná oblast, dosud neposkytlo Svazu k vyjádření zákon o so-
ciálním bydlení, který připravuje. A to i přes to, že by se jím už le-
tos v létě měla zabývat vláda.

„Bohužel je zřejmé, že resort práce neumí nakládat s investicemi. 
V České republice je podle dostupných informací na 120 tisíc sociál-
ně slabých rodin a 550 tisíc jednočlenných seniorských domácností. 
Těm bude třeba pomoci, co se týče sociálního bydlení,“ říká výkon-
ný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Ministerstvo 
financí však už dříve řeklo, že speciální peníze neuvolní, MPSV se za-
se nechce zabývat cílovými skupinami a přijmout fakt podložený čís-
ly, že by se sociální bydlení mělo zaměřit zejména na seniory. Patovou 
situaci je třeba co nejdříve vyřešit, a to na úrovni vlády.“

Na Krajském setkání pro Pardubický kraj se debatovalo také 
o ohlašovnách, novele zákona o obcích, rozpočtovém určení daní, 
novele zákona o odpadech, vodním zákonu aj. Zdroj: SMO

Je třeba snížit počet lidí na ohlašovnách
radnic a zabývat se seniory

Trvalý pobyt na úřadech (ohlašovnách) má v současné době ví-
ce než 380 tisíc lidí. Situaci je třeba vyřešit, lidé totiž tento institut 
často zneužívají a samosprávy nemají dostatečné nástroje, jak to-
mu zabránit. Co v dané věci chystá Ministerstvo vnitra, i mnoho 
dalších informací, zaznělo na Krajském setkání Svazu měst a obcí 
v Královéhradeckém kraji.

„Srovnáme-li rok 2015 s předchozím rokem, pak se počet lidí, 
kteří mají trvalé bydliště na úřadech, zvýšil o 6 269, dříve to mezi-
ročně bylo dokonce zhruba 40 tisíc,“ říká náměstkyně ministra vni-
tra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová a dodává: 
„Podařilo se nám najít nástroj, kterým lze využít fikci doručení. 
V novele zákona o evidenci obyvatel proto v současné době navr-
hujeme, aby lidé na ohlašovnách měli v občanském průkazu uve-
deno trvalý pobyt – adresa úřadu.“

Resort vnitra, v jehož gesci jsou samosprávy, chce rovněž pomo-
ci zmapovat složení obyvatelstva v jednotlivých obcích. Podle do-
stupných informací je totiž v řadě samospráv věkový průměr 60 let 
a lepší už to nebude. Nabízí se tak otázka, zda by města a obce 
neměly dostávat větší podíl z daní právě pro tuto cílovou skupinu. 
Svaz měst a obcí ČR návrh debatuje s příslušnými resorty a prá-
vě k tématu podpora seniorů na úrovni měst a obcí připravuje na 
24. května 2016 velký seminář, který se uskuteční v Praze. 

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-pozaduji-odklad-spolecneho-vzdelavani-inkluze.aspx
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nejasnost eurodotaCí
Významným tématem měst a obcí jsou také dotace z Evropské 

unie. V aktuálním programovém období 2014–2020 z nich bohu-
žel nejde financovat například cestovní ruch, volnočasové aktivity, 
místní komunikace aj.

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti 
a primátor Karlových varů Petr Kulhánek říká: „Současná situace 
s evropskými dotacemi je dost komplikovaná. Skončilo přípravné 
období, začíná implementace. Jenže ji provází značná nestabilita, 
co řeknou řídicí orgány před měsícem, za měsíc už neplatí. Složitá 
je také metodika, výklady jsou nejednoznačné, často dokonce pro-
tichůdné. Disproporce a nesoulad se snažíme řešit s jednotlivými 
resorty, říkáme jim, co je třeba na základě praktických zkušeností 
změnit a napravit. Pokud se tak nestane co nejdřív, ohrozí to čer-
pání evropských peněz.“ Petr Kulhánek dodává, že v roce 2018 se 
budou vyhodnocovat jednotlivé operační programy (OP) a pokud 
se zjistí problémy, měly by řídicí orgány OP přehodnotit a přesu-
nout peníze jinam. I v tom je naprosto zásadní zpětná vazba od 
starostů a primátorů. Zdroj: SMO ČR

Bez peněz nelze rozvíjet území,
stát by si to měl uvědomit

Financovat služby a rozvoj území ve prospěch veřejnosti kompli-
kuje přebujelá administrativa. A nedostatek peněz. Tak se dá shr-
nout podstata debaty z krajského setkání starostů v Českých Budě-
jovicích, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO). Uvítali, že se 
Svazu podařilo prosadit navýšení podílu samospráv na DPH v rám-
ci rozpočtového určení daní (RUD) na úroveň před důchodovou re-
formou, tedy na 21,4 %. A podpořili záměr SMO, aby se nerušily 
motivační prvky na dani z příjmu fyzických osob. Pro mnoho měst 
a obcí by totiž znamenaly výpadek v řádu milionů korun.

stát šije horkou jehlou bez analýz
„Ze spousty rozhodnutí státu máme bohužel pocit, že jsou uši-

ty horkou jehlou bez potřebné analýzy a vnímání potřeb a povin-
ností území,“ říká členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a sta-
rostka Jílového u Prahy Květa Halanová a dodává: „Ukázkou jsou 
například dotace, které mají pomoci rozšířit kapacitu škol ve spá-
dových oblastech, tedy v okolí velkých měst. Nejsme si jistí, zda 
částka, kterou přislíbilo Ministerstvo školství, bude stačit, navíc se 
katastrofální situace v okolí Prahy řeší velmi pozdě. Problémem bu-
de i povinná předškolní výuka, kterou chce zavést MŠMT, skutečně 
nevíme, kde na ni vzít kapacity. Pokud bychom měli toto vzdělává-
ní rozšířit, bude na to třeba čas, peníze a také jasná pravidla, které 
děti vzít a které ne.“

„Dlouhodobě požadujeme, aby zásadním rozhodnutím státu 
předcházely analýzy. Aby se nerealizovaly nápady, vznikající takří-
kajíc přes noc podobně, jako to bylo u zrušení motivačních složek 
u daně z příjmu fyzických osob v rámci RUD,“ říká výkonný ředitel 
Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Zde budeme usilo-
vat o změnu, čas na to je, se zrušením zákon počítá od roku 2017. 
Také chceme malou rozpočtovou úpravu, která by zvýšila podíl sa-
mospráv na RUD podle počtu žáků mateřských a základních škol. 
Například pro České Budějovice by to znamenalo 20 milionů ko-
run do rozpočtu navíc, což určitě není zanedbatelná částka.“

jak na úředniCkého MoloCha?
„Všichni bojujeme s úřednickým molochem a požadavky, které 

se na města a obce hrnou ze všech stran, nás zahlcují,“ říká pri-
mátor Českých Budějovic Jiří Svoboda a dodává: „Zákony jsou čas-
to protichůdné a to, co je naprosto zásadní, je právě otázka finan-
cování samospráv. Efektivní stát nemůže před dlouhodobým pod-
financováním měst a obcí zavírat oči, musí situaci řešit. Ať už se 
jedná o RUD, inkluzi, školství jako takové či příspěvek na přenese-
nou působnost. Výkony na radnicích samozřejmě vyžadují velmi 
kvalitní zaměstnance, ale umožňuje nám je stávající systém kvalit-
ně zaplatit?“

podpora hasičů
„Kraje často řeší velmi podobné problémy jako města a obce. 

A jsem velmi rád, že spolupráce mezi Asociací krajů a Svazem měst 
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a obcí velmi dobře funguje, což potvrzuje v lednu podepsané me-
morandum o spolupráci v oblasti bezpečnosti, upravující předává-
ní informací mezi složkami integrovaného záchranného systému, 
kraji a obcemi,“ říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a dodá-
vá: „Ukázkou kvalitní spolupráce jsou také dotace z Ministerstva 
vnitra pro dobrovolné hasiče. Pro rok 2016 o ně mohly – díky fi-
nanční pomoci krajů – žádat i ty nejmenší jednotky, a to do konce 
února. Pro rok 2017 mohou hasiči žádat – opět prostřednictvím 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru – do konce 
letošního dubna. Společně se zabýváme i církevními restitucemi, 
jen v Jihočeském kraji evidujeme 128 žalob církví a řádů, z toho 
56 proti městům a obcím. Koordinujeme právní pomoc, jednáme 
i s představiteli místní církve aj.“ Zdroj: SMO ČR

Starostové z Vysočiny: Řešme
podpůrná opatření pro inkluzi
a rozumné evropské projekty

Inkluze ve školství by neměla být násilná. Shodlo se na tom na 
sto starostek a starostů, kteří se sešli v Jihlavě na krajském setkání 
Svazu měst a obcí ČR. Debatovalo se také o finančních prostřed-
cích z Evropské unie. Už teď je bohužel jasné, že evropské dotace 
začíná Česká republika čerpat výrazně později. Je rok 2016 a Ev-
ropské strukturální a investičních fondy (ESIF) jsou určeny na ob-
dobí 2014–2020.

„Co se týče společného vzdělávání (inkluze ve školství), dosud 
například není jasné jeho financování, ani kde vzít potřebný per-
sonál,“ říká člen Rady Svazu měst a obcí ČR a starosta Pacova Lu-
káš Vlček a dodává: „Když jsme u nás v Pacově sháněli asistentky 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, byl to velký pro-
blém. Za mzdu, kterou jsme mohli nabídnout, to nikdo dělat ne-
chce. Otázkou také je, jak Česká republika stihne vyčerpat peníze, 
které jsou k dispozici z Evropské unie v rámci nového programo-
vého období, když už teď máme dva roky zpoždění. Výzvy už na-
štěstí jednotlivá ministerstva vyhlašují.“

„Jihlava je velký odpůrce „nepřipravené inkluze“, dlouhodo-
bě přitom požadujeme po Ministerstvu školství, aby zavedlo 
opatření na podporu speciálních vzdělávacích potřeb. Na to bo-
hužel resort příliš neslyší a bez patřičné přípravy chce od letošní-
ho podzimu udělat naprosto radikální změnu – zavést společné 
vzdělávání všude,“ říká primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a do-
dává: „Na realizaci však není dostatek patřičně vzdělaných asis-
tentů, ani rozumně nastaveno, kdo bude o začleňování dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy rozhodovat. 
Má to snad být pouze na osobní odpovědnosti a rozhodnutí ro-
dičů? Ani ti často nemají všechny potřebné informace, navíc tu-
zemský školský systém, kde praktické školy velmi dobře fungují, 
je nastaven zcela jinak.“

Zdroj: SMO ČR

O svobodě s „nelidskou tváří“

Asociace podnikatelů a manažerů a její předseda Radomil Bá-
bek hovoří stejnou řečí jako lidé z Asociace soukromého zeměděl-
ství. Hovoří o nebezpečí pro svobodné podnikání, a to ze strany, 
ze které by to asi málokdo čekal. Ze strany státních orgánů. Ale 
zájem státu by přece měl být opačný. Podnikání podporovat! A ne 
se skrývat za hesly jako rovné podmínky, či férové prostředí (zde si 
dosaďme slova jednoho nebo druhého ministra), a přitom vymýš-
let kličky, jak podnikání zesložiťovat a nacházet si na podnikatele 
další a další biče.

V prvním letošním čísle Selské revue byla dvě docela zásadní vy-
jádření pana Radomila Bábka, předsedy Asociace podnikatelů 
a manažerů. Jedno se týká konkrétních chystaných nástrojů ohro-
žujících svobodné podnikání, a druhé velmi výstižně naznačuje, jak 
se po prvních úspěších státního dirigismu stát pouští dál a dál, až 
může hrozit totalita. Po zkušenostech s fašismem a komunismem 
lze najít mnoho paralel se současnými vládními snahami. A státní 
úředníci vůbec neukazují lidskou tvář. K problémům s podnikáním 
má Radomil Bábek co říci, neboť má bohaté zkušenosti jako bu-
dovatel několika úspěšných společností, dovede být krizovým ma-
nažerem, umí poradit a sám sebe charakterizuje jako altruistické-
ho konzervativce. A právě proto jsme docela snadno nalezli spo-
lečnou řeč.

Leckdo si vás sice vybaví jako člověka s jasnou myslí 
a rychlým uvažováním, jako hbitého diskutéra, například 
nedávno v televizní diskusi s Andrejem Babišem. Hodně 
se lze dozvědět i na stránkách Asociace podnikatelů a ma-
nažerů www.asociacepm.cz., jejímž jste předsedou. Přes-
to poprosím, abyste se představil pro sedláky.

Podnikatel je sedlák moderní doby. Protože jsem podnikatel, cí-
tím se být taky trochu sedlákem. Ale nejlépe mne asi charakterizuje 
to, že podnikání považuji za životní styl. Peníze mám rád, ale jen kvů-
li nim se podnikat nedá. Hlavní hybnou silou, která mne k podniká-
ní vede, je nezávislost. A domnívám se, že právě potřeba nezávislo-
sti je motivem většiny sedláků, malých podnikatelů a živnostníků.

Celý rozhovor zde: http://www.asz.cz/cs/
aktualne-z-asz/o-svobode-s-nelidskou-tvari.html

Zdroj: ASZ
Rozhovor vyšel v časopise Selská revue (č. 2/2016)

Zisk zemědělství v roce 2015 sice
klesl, ale v porovnání s rokem 2013
stoupl přibližně o 700 milionů

Předběžný ekonomický výsledek českého zemědělství 
dosáhl loni 16,9 miliardy korun. V roce 2014 byl zisk rekord-
ních 23,26 miliardy. Mimořádnému výsledku tehdy nahrálo 
neobvykle příznivé počasí a velmi dobrá úroda. Při srovná-
ní roku 2015 a zemědělsky průměrného roku 2013 zisk na-
opak vzrostl, a to z 16,2 miliardy na 16,9 miliardy. Vyplývá 
to z údajů Českého statistického úřadu. 

Kondici českého zemědělství loni ovlivnilo zrušení mléčných 
kvót, přebytek vepřového masa na evropském trhu, ruské embar-
go a taky dlouhotrvající sucho.

„I přes několikatýdenní sucho loni stoupla produkce ovoce, v sa-
dech byla o více než 23 procent vyšší než v předchozím roce. Uro-
dily se hlavně jablka, hrušky a švestky. Přesto měli ovocnáři ztráty, 
protože plody byly kvůli suchu malé a méně kvalitní, a proto je mu-
seli prodávat za nižší cenu. Také kvůli tomu jsme připravili návrh, 
jak zemědělcům kompenzovat škody za loňské sucho, který před-
ložíme v nejbližší době vládě,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Produkce zeleniny byla meziročně nižší o 16 %, ale to pěstite-
lům částečně vyrovnaly vyšší výkupní ceny ve všech zemích EU, kte-
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ré u některých druhů zeleniny stouply až o 30 % (zejména mrkev, 
celer, rajčata, listové saláty).

V živočišné výrobě loni propadly zejména ceny mléka a vepřo-
vého masa, a to v celé Evropě. Do poklesu se promítlo ukončení 
režimu mléčných kvót a ruské embargo. Těchto komodit je ve člen-
ských zemích EU nadbytek a jejich cena klesá.

 „Nicméně i přesto v některých odvětvích stále meziročně roste 
produkce. V roce 2015 stoupla v porovnání s rokem 2014 výroba 
mléka o 4,1 procenta. Kladně je možné hodnotit také vývoj pro-
dukce v komoditě hovězí maso, která stoupla přibližně o 3 procen-
ta, u drůbežího masa jsme zaznamenali vzestup o 1 procento,“ 
uvedl Marian Jurečka. U vepřového masa došlo k poklesu produk-
ce o 0,9 % z důvodu snižování stavů prasnic již v druhé polovině 
roku 2014.

V blízké době ministerstvo vyhlásí dva nové dotační programy 
– na podporu režimu jakosti mléka a mléčných výrobků a podpo-
ru nadstandardní pohody zvířat v chovech dojnic. Ministerstvo ta-
ké už před časem rozhodlo, že o 100 % zvýší z národních zdrojů 
mimořádnou podporu pro chovatele v živočišné výrobě, kterou 
České republice přidělila Evropská unie. Tím částka 302 milionů 
vzroste na 604 milionů korun. Ministerstvo chce touto kompenza-
cí podpořit chovatele v odvětví mléka a vepřového masa.

Do chovů prasat a drůbeže šla loni rekordní podpora prostřed-
nictvím národních dotací, celkem 787 milionů korun na prasata 
a 440 milionů na drůbež. Dalších 240 milionů dostali chovatelé na 
udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat.

Při srovnání loňského roku s rokem 2014 je nutné si uvědomit, 
že rok 2014 byl z hlediska výsledků zemědělského resortu mimo-
řádně a výjimečně úspěšný. Na rekordním zisku se podílela přede-
vším mimořádně dobrá úroda daná velmi příznivým vývojem po-
časí, růst výkupních cen živočišných komodit a nárůst dotací.

Loňský agrární zahraniční obchod vzrostl na historické maxi-
mum. Jeho obrat stoupnul z 380 miliard korun v roce 2014 na 
420 miliard v roce 2015. Zdroj: MZe

ČR rozšířila soustavu chráněných
území na 10% rozlohy státu

Ve Sbírce zákonů vyšla novela národního seznamu evropsky vý-
znamných lokalit, kterou vláda schválila na svém jednání začátkem 
letošního února. Tím se doplňuje národní seznam EVL, které jsou 
spolu s ptačími oblastmi součástí soustavy chráněných území Na-
tura 2000. V České republice tak nyní bude celkově 1 111 evrop-
sky významných lokalit o rozloze 10 % území ČR.

Vláda na svém zasedání začátkem února schválila doplnění ná-
rodního seznamu o 50 nových evropsky významných lokalit (EVL) 
a rozšíření 70 stávajících lokalit o nové předměty ochrany. Doplně-
ní a aktualizace seznamu EVL je povinností každého členského stá-
tu EU, který má na svém území přírodní stanoviště v takové kvali-
tě, která odpovídá potřebám zachovat tyto druhy a stanoviště pro 
budoucí generace na celoevropské úrovni. Např. Slovinsko a Chor-
vatsko má až 30 % evropsky významných lokalit na území svých 
států, celoevropský průměr je 14 %. V Česku se území EVL prove-
denou změnou rozšíří celkem o 34 km2, tedy pouze v řádu dese-
tin procenta dosavadní rozlohy. MŽP

Nástup jara znamená konec
vegetačního klidu. Kácení stromů
je lépe naplánovat až na podzim

Vzhledem k poslednímu průběhu počasí se stromy po celé ČR 
připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím 
čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dře-
vin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce břez-

na (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky 
konkrétní lokality).

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení doporučujeme provádět kácení 
dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Proto by obce, 
správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin v le-
tošním roce, měli tyto plány přehodnotit tak, aby nedocházelo ke 
zbytečným škodám na životním prostředí.

Důležité informace k obecné ochraně dřevin:
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Více na strán-

kách MŽP.
Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich ká-

cení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Více na stránkách MŽP.
V případě, že se člověk setká s nepovoleným nebo bezdůvod-

ným kácením stromů, může kontaktovat přímo Českou inspekci 
životního prostředí ČR. Více na stránkách ČIŽP ČR.

Zdroj: MŽP

MZe chystá třicetidenní rybářské
lístky pro turisty. Vyšlo vstříc
Českému rybářskému svazu

Ministerstvo zemědělství připravuje v rámci novely vyhlášky 
k rybářskému zákonu krátkodobé rybářské lístky, které budou pla-
tit jen 30 dní. Vyšlo tak vstříc požadavku vedení Českého rybářské-
ho svazu. Cílem je umožnit rybaření i turistům ze zemí, které ne-
mají s ČR uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rybářských 
lístků. Rozdíl mezi 30 denním lístkem a všemi ostatními druhy ry-
bářských lístků nespočívá jen v době trvání, ale i v tom, že zájem-
ci o měsíční doklad nebudou muset v ČR skládat kvalifikační 
zkoušku. Stejně jako ostatní rybáři však budou povinni dodržovat 
všechna zákonem a vyhláškou stanovená pravidla, jinak jim hrozí 
vysoká pokuta. 

Držitelé třicetidenního rybářského lístku sice nebudou muset 
skládat kvalifikační zkoušky, budou ale muset rybařit podle všech 
platných pravidel.

„Na dodržování pravidel rybaření u nás dohlíží například rybář-
ská stráž, policie, správci vodních toků a Státní plavební správa. Ry-
bář s třicetidenním lístkem nebude mít žádnou úlevu a musí se 
chovat přesně podle zákona. Když ho poruší, hrozí mu pokuta až 
sto tisíc korun,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Rybářský lístek není sám o sobě povolení k rybolovu. Je ale ne-
zbytným dokladem pro získání povolenky k rybolovu, kterou zá-
jemcům vydávají uživatelé rybářského revíru, například místní ry-
bářské svazy. Bez obou těchto dokladů je rybolov nelegální.

Zdroj: MZe
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Ministryně ocenila v Žatci 
finalisty soutěže Památka roku

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se v Žatci zúčastni-
la předávání cen prestižní soutěže Památka roku, která každoroč-
ně oceňuje nejlepší projekty na obnovu památek. Vítězným pro-
jektem se v kategorii menších rekonstrukcí stal Měšťanský dům 
Slavonice, v kategorii větších projektů si pak ocenění odnesli zá-
stupci projektu Komplex Krumlovských klášterů.

„Podporuji jakékoliv projekty, které pozitivně ovlivňují životy 
občanů a jsou skutečně užitečné. Bez rozdílu toho, zda jsou hra-
zeny z EU fondů nebo národních dotací. Příkladem jsou projekty 
na podporu obnovy památek. Věřím, že rekonstrukce památek po-
může nejen k rozvoji turistického ruchu v daném místě, ale i ke 
zlepšení života místních občanů. Místa, kde lidé žijí, to nejsou jen 
novostavby a bytové jednotky, ale i historické budovy v okolí. Tyto 
budovy jsou tím, co tvoří příběh konkrétního místa a obce,“ uved-
la při projevu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministryně Šlechtová během konference na téma Kulturní dě-
dictví a regionální tradice, kterou pořádalo Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) předala v prostorách ža-
teckého Chrámu chmele a piva spolu s předsedou SHS ČMS a dal-
šími partnery soutěže ocenění vítězným projektům Měšťanský 
dům Slavonice a Komplex Krumlovských klášterů. Do celé soutěže 
bylo přihlášeno celkem 41 objektů.

„Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj probíhá podpora těch-
to památek prostřednictvím dotačního titulu na podporu obnovy 
drobných sakrálních staveb v obcích. Alokovaná částka 50 milio-
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nů korun se rozdělí mezi 273 projektů. Také Integrovaný regionál-
ní operační program podporuje obnovu a revitalizaci vybraných 
památek,“ dodala Šlechtová.

Cena soutěže o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy – Pa-
mátka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy – bu-
dovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, ar-
chitektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifické-
ho charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být každoročně např. 
zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, 
obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný 
prostor či park. Zdroj: MMR

Vydáváte zpravodaj města, obce 
nebo mikroregionu? Přihlaste se 
do soutěže o ten nejlepší!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také třeba 
o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celo-
státní soutěži, kterou již popáté vyhlásila Katedra politologie a ev-
ropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Soutěž má podle Pavla Šaradína z Univerzity Palackého podpo-
řit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi 
důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zů-
stávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašo-
vatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, 
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít 
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Od předloňského ročníku hod-
notí komise rovněž nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí 
a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní 
spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejori-
ginálnější pravidelnou rubriku.

Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých 
čísel zpravodaje na adresu UNIVES/KPES, Univerzita Palackého, Kříž-
kovského 12, Olomouc 771 80, a to nejpozději do 20. května 2016.

Soutěž vyhlašuje katedra ve spolupráci s Civipolis o.p.s., UNIVES.EU 
a Angelus Aureus o.p.s. Vyhlášení výsledků se uskuteční opět v čer-
venci na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle.

Další informace k soutěži naleznete na adrese: http://www.uni-
ves.upol.cz/vyhlaseni-souteze-o-nejlepsi-obecni-a-mestsky-zpra-
vodaj-2015/soutez_zpravodaje_2016_vyhlaseni/ Šum

NEJHEZČÍ POHLEDNICE ROKU 2016. A.T.I.C. ČR byla partnerem již 19. ročníku soutěže „O nejhezčí turistickou pohlednici České 
republiky 2016“, do níž pro první tři místa a vlastní ocenění poskytla hodnotné ceny v podobě moravských vín a dárkového balíčku. 
Soutěž proběhla na veletrhu Regiontour v Brně ve dnech 14. – 15. ledna 2016. Vítězná pohlednice se jmenuje „České Švýcarsko“, 
autorem snímku na pohlednici je fotograf Martin Rak. Asociace opět udělila cenu A.T.I.C. ČR. Tu získala pohlednice „Štramberk“. 
Pohlednici vydalo a do soutěže přihlásilo Turistické informační centrum Kopřivnice, autorem snímku na pohlednici je Rostislav Recman.
Ceny za A.T.I.C. ČR předal prezident asociace Pavel Hlaváč. Vlastní organizaci soutěže zajišťoval Marcel Göetz za Pohádkové království.

Zdroj: http://www.aticcr.cz/nejhezci-pohlednice-roku-2016/ds-1143

http://www.unives.upol.cz/vyhlaseni-souteze-o-nejlepsi-obecni-a-mestsky-zpravodaj-2015/soutez_zpravodaje_2016_vyhlaseni/
http://www.unives.upol.cz/vyhlaseni-souteze-o-nejlepsi-obecni-a-mestsky-zpravodaj-2015/soutez_zpravodaje_2016_vyhlaseni/
http://www.unives.upol.cz/vyhlaseni-souteze-o-nejlepsi-obecni-a-mestsky-zpravodaj-2015/soutez_zpravodaje_2016_vyhlaseni/
http://www.aticcr.cz/nejhezci-pohlednice-roku-2016/ds-1143
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Celostátní soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj se koná letos již popáté. Podívejte se na tabulku vítězů předchozích ročníků:

Ročník Vítězové kategorie městských zpravodajů Vítězové kategorie obecních zpravodajů
2011 388 přihlášených
1. místo Mostecké listy

(vydává statutární město Most)
Bílovický zpravodaj
(vydává Zastupitelstvo obce Bílovice n. Svitavou)

2. místo Chlumecké listy
(vydává Chlumec nad Cidlinou)

Troubecký zpravodaj
(vydává obec Troubky)

3. místo Radniční listy
(měsíčník občanů statutárního města Olomouce)

Magazín ze života obce Hvozdná
(vydává Obecní úřad Hvozdná)

4. místo Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem Boršický zpravodaj (vydává obec Boršice)
5. místo Zpravodaj Městského úřadu Lanžhot Čejč dnes. (zpravodaj Obecního úřadu v Čejči)
2012 231 přihlášených
1. místo Chomutovské noviny

(vydává město Chomutov)
Krajem svatého Antonínka
(vydává mikroregion Ostrožsko)

2. místo Listy Lanškrounska
(vydává TG Tisk s.r.o. za podpory MÚ Lanškroun)

Lužický zpravodaj
(vydává obec Lužice)

3. místo Zpravodaj Smiřic, Rodova a Holohlav
(vydává město Smiřice)

Boršický zpravodaj
(vydává obec Boršice)

2013 212 přihlášených
1. místo Zpravodaj Městečka pod Skalkou

(vydává město Mníšek pod Brdy)
Boršický zpravodaj
vydává obec Boršice)

2. místo Magazín Zlín
(vydává město Zlín)

Zpravodaj obce Píšť
(vydává Obecní úřad Píšť)

3. místo Chotěbořské ECHO
(vydává město Chotěboř)

Bílovický zpravodaj
(vydává Zastupitelstvo obce Bílovice n. Svitavou)

Vítěz kategorie zpravodaj DSO/MAS Zpravodaj Posázaví (vydává MAS Posázaví o.p.s.)
Vítěz kateg. o nejlepší rubriku a téma Lucie Hašková za zpracované téma Moderní domy (Zpravodaj Hradištko, jaro 2013)
2014 302 přihlášených
1. místo Těšínské listy

(vydává město Český Těšín)
Zpravodaj obce Píšť
(vydává Obecní úřad Píšť)

2. místo Jablonecký měsíčník
(vydává statutární město Jablonec n. Nisou)

Jenštejnský občasník
(vydává obec Jenštejn)

3. místo Hostivický měsíčník
(vydává město Hostivice)

Mokerský zpravodaj
(vydává obec Mokré)

Vítěz kategorie zpravodaj DSO/MAS Zpravodaj Posázaví (vydává MAS Posázaví o.p.s.)
Vítěz kategorie o nejlepší rubriku
a téma

Jana Macková za seriál článků Lidový kroj z Rusavy v proměnách času
(Zpravodaj obce Rusava)

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 7A

Roste ve vaší obci Strom roku 2016?

Jubilejní patnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět 
hledá stromy se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, 
jak získat pro strom odborné ošetření, nebo finance na výsad-
bu nových stromů. Z došlých přihlášek totiž porota vybere dva-
náct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve 
zpoplatněném hlasování. Vítězný strom navíc postoupí do me-
zinárodního kola ankety Evropský strom roku. Uzávěrka návr-
hů do ankety, kterou každoročně pod záštitou Ministerstva ži-
votního prostředí pořádá Nadace Partnerství, je 30. dubna.

„Mnozí lidé si neuvědomují, jak moc stromy ke svému životu 
potřebujeme, jak dlouho trvá, než z malé sazeničky vyroste mo-
hutný strom, kolik péče a ochrany je k tomu zapotřebí. Anketou 
Strom roku chceme připomenout význam starých stromů a záro-
veň podpořit péči o tyto stromy, aby nám mohly poskytovat stín 
ještě dlouhou dobu,“ říká Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Díky hlasování v anketě mohlo být například v loňském roce ošet-
řeno pět stromů, čímž se dosáhlo zlepšení jejich zdravotního stavu 
a vitality. V blízkosti čtyř finálových stromů proběhly nové výsadby. 
U dvou stromů přibyla lavička, na níž mohou návštěvníci rozjímat. 
Účast stromu v anketě navíc pomohla stmelit komunitu a motivova-
la obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve svém okolí.

Navrhnout kandidáta na Strom roku 2016 může kdokoli – jed-
notlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé 
obce. Do finálového hlasování postoupí 12 stromů. Vítězný strom 
Nadace Partnerství ocení 20. října, kdy se v České republice slaví 
Den stromů. Vítěz získá odborné arboristické ošetření od firmy 
Prostrom Bohemia a nominuje se do evropského kola.

PŘÍBěH STROMU. Mohutný dub zdobí golfové hřiště v šilheřovic-
kém zámeckém parku, který nechali v 1. polovině 19. století vybu-
dovat majitelé panství z rodu Eichendorffů. V té době zde již ně-
jaké stromy rostly. A pravděpodobně i zmiňovaný dub. Kdo přesně 
dub vysadil, se již nedozvíme, avšak studentky zdejší střední školy 
vymyslely vlastní příběh. Podle něj chlapec jménem Max zasadil 
plod dubu pro svou milou Leontýnku k jejím šestnáctým narozeni-
nám a řekl: „Tento strom bude živen naší láskou a my se budeme 
milovat tak dlouho, dokud strom bude žít.“ A od té doby strom 
střeží lásku zamilovaných. Foto: Lenka Grossmannová
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Jak přihlásit strom do ankety:
1.  Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene, 

lokalita, GPS souřadnice atd.).
2.  Vypátrejte z kronik, knížek i od pamětníků příběh stromu, nebo 

nechejte školáky vymyslet vlastní.
3. Pořiďte fotografie stromu.
4.  Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech gene-

rací.
5.  Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření stro-

mu, výsadby, naučná cedule apod.).
6. Odešlete přihlášku do 30. dubna na stromroku@nap.cz.

Andrea Krůpová, koordinátorka Evropského stromu roku
Zdroj: http://www.stromroku.cz/

Nové regionální produkty 
Kraje blanických rytířů: 
šperky z přírodnin a mošt

Certifikační komise pro značku Kraj blanických rytířů – regio-
nální produkt udělila certifikát dvěma novým žadatelům. Jedná se 
o Pavla Jakubův z Vlašimi, který představil kolekci svých šperků 
z přírodnin. Jeho náušnice a přívěšky jsou vyrobené z bukvic, pe-
cek, ořechů a dalších přírodních materiálů. Jsou dobrým suvený-
rem z hory Blaník, která je typická právě bukovým porostem.

Další certifikovaný výrobek je Mošt organic, který vyrábí ZO ČSOP 
Domašín ve své provozovně v Postupicích. Mošt tu připravují z ovo-
ce i zeleniny podle sezónní nabídky bez dalších přidávaných látek. 
Velkou výhodou je balení moštu do papírových obalů (tzv. BAG-in-
-BOX), které zajišťují šetrné skladování a jednoduchou manipulaci. 
Boxy jsou navíc vybavené vlastní pípou, která brání přístupu vzdu-
chu a případnému kažení nápoje.

Na zasedání certifikační komise navazovalo pracovní setkání re-
gionálních výrobců v pivovarské restauraci Šalanda. Účastníkům se 
představily možnosti prodeje jejich výrobků, různé formy spoluprá-
ce a propagace. V současné době je v Kraji blanických rytířů celkem 
27 certifikovaných výrobků a 4 služby. Případní zájemci o značku se 
mohou průběžně hlásit u koordinátorky regionální značky Mgr. Kate-
řiny Červenkové (katka.cervenkova@csop.cz). Foto: J. Tůmová

Po roční pauze se uskuteční 
Dny slovanské kultury

První dva ročníky (2013, 2014) 
se uskutečnily v Kroměříži a vytvo-
řily velmi dobrý základ pro pokra-
čování akce, jejímž cílem je vytvoře-
ní prostoru pro neformální prezen-
taci i setkávání nejlepších tradic slovanské kultury. Inciátorem vzniku 
bylo výročí 1150 let od mise sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 
která měla rozhodující vliv na kulturu a vzdělanost slovanských náro-
dů. Neméně důležitým důvodem bylo oslabování přirozené a tradič-
ní kultury slovanských národů a národností v dnešním globalizova-
ném světě. V současné době přímého civilizačního střetu odlišných 
kultur je právě návrat ke kořenům a kulturním hodnotám výrazným 
posílením nejen naší národní, ale také společné evropské identity, kte-
rou stojí za to rozvíjet a bránit. Podstata a strategické cíle festivalu 
i termín se nemění, přesto festival již v letošním ročníku přináší hned 
několik zásadních organizačních i dramaturgických změn.

letos se představí slovensko a slovinsko
V termínu 19. do 24. května 2016 se na festivalu představí kul-

turní tradice SLOVENSKA A SLOVINSKA za podpory i záštity obou 
velvyslanectví. Pochopitelně nebudou chybět ani prezentace vý-
znamných historických i současných aktivních spoluprací s českou 
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kulturou. Příští rok se festival uskuteční od 18. do 22. května 2017 
a nabídne prezentaci kulturních tradic CHORVATSKA A POLSKA.

Festival je blíž historiCkéMu Centru velké Moravy
Zásadně se mění především místo konání, které se přiblížilo pra-

původnímu centru Velké Moravy – tedy místům prokazatelně nejvý-
znamnějších archeologických objevů. Festival se poprvé koná v pěti 
místech – Uherské Hradiště, Modrá, Velehrad, Osvětimany a Staré 
Město. Ve všech těchto lokalitách se nacházejí významná archeolo-
gická naleziště a muzea a návštěvníky festivalu zde čeká mimořád-
ně atraktivní a pestrý program v podobě koncertů, divadelních a fil-
mových představení, výstav či zajímavých přednášek.

zMěna Místa a víCe Míst – nová draMaturgie
Na základě zkušeností z předchozích dvou ročníků se letos da-

ří budovat daleko pevnější a logičtější dramaturgii založenou na 
strategickém rozhodnutí prezentovat každý rok pouze dvě, případ-
ně tři slovanské národní kulturní tradice a zároveň vycházející z kul-
turně-historického potenciálu jednotlivých měst, která přináší zá-
zemí pro vytvoření tradice klíčových aktivit:

UHERSKÉ HRADIŠTě – stává se místem konání významné fil-
mové přehlídky prezentovaných zemí, aktivního zapojení do tra-
diční páteční Muzejní noci a přináší nabídku atraktivních divadel-
ních představení.

MODRÁ – nabídne sobotní komponovanou celodenní akci pro 
všechny cílové skupiny návštěvníků DNŮ SLOVANSKÉ KULTURY, 
která se bude konat v prostorách hotelu Skanzen, expozici sladko-
vodních ryb Živá voda, v nově vybudovaném Centru slováckých 
tradic a zejména v Archeoskanzenu. Návštěvníci se mohou těšit na 
koncert legend lidové i světové hudby, přednášky odborníků, ře-
meslný jarmark i Cestu vín (mezinárodní ochutnávku vín).

VELEHRAD – kromě sobotního Dne otevřených dveří a místních 
muzeí a historických budov návštěvníky čeká nedělní hudební se-
tkání tří velkých mezinárodních pěveckých sborů v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, projekce filmu s hostem 
v rámci cyklu Duchovní film a pestrý Národní večer v Turistickém 
centru obce Velehrad.

OSVěTIMANY – každý rok nabídnou putování na horu sv. Kli-
menta a kulinářskou i hudební atrakci v hospodě Na Srubu spoje-
nou s ochutnávkou národních specialit.

STARÉ MěSTO – přinese především aktivity spojené s unikát-
ním kostelem Sv. Ducha a nově vybudovaným kulturním a infor-
mačním centrem.

Tato nová programová struktura bude realizována již letos a bu-
de aplikována i v dalších ročnících. O konkrétní náplni a především 
největších atrakcích programu budeme postupně informovat ve spe-
ciálních tiskových zprávách, které budeme zveřejňovat každý týden.

nový pořadatel
Festival poprvé organizuje SLOVANSKÁ UNIE, z.s. (http://slovane.org) 

v těsné spolupráci s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metodě-
je i Fora slovanských kultur (Slovinsko). Tradičními partnery jsou vel-
vyslanectví prezentovaných zemí i představitelé vrcholných státních 
institucí České republiky – prezident, senát, poslanecká sněmovna, 
vláda, kraj i ministerstva. Velmi důležitá je i aktivní participace nových 
partnerů – především jednotlivých měst i jejich významných kultur-
ních a společenských institucí. Záštita všech těchto institucí i požeh-
nání zástupců dvou církví potvrzuje aktuální význam i potřebu koná-
ní této akce a vytváření přirozeného atraktivního prostoru pro kultur-
ní výměnu, spolupráci i setkání.

Festival vytvořil logo a web
Festival letos poprvé získává své logo i samostatný web http://

www.dny-slovanske-kultury.cz, na kterém se již teď můžete sezná-
mit s aktuální programovou nabídkou, ale i historii či podstatou fes-
tivalu. Cílem je vybudovat webové stránky nejenom v českém jazy-
ce, ale i v angličtině. Zdroj: www.dny-slovanske-kultury.cz

mailto:stromroku@nap.cz
http://www.stromroku.cz/
http://slovane.org
http://www.dny-slovanske-kultury.cz
http://www.dny-slovanske-kultury.cz
http://www.dny-slovanske-kultury.cz
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čtvrtek 19. 5. 2016   
 
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště
16:00 JÁÁÁNOŠÍÍK (pásmo filmů)   Z 
kolekce krátkých filmů z dílny slavného Radošínského divadla
17:30 ŠUMNÉ STOPY: Slovinsko a Slovensko (film )   V 
projekce filmů a beseda s režisérem Radovanem Lipusem
20:00 RODINNÝ FILM (film a beseda)   V 
mezinárodně úspěšný nový film a beseda s tvůrčí delegací

pátek 20. 5. 2016 
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště   V 
18:00 SLOVENKA NA KVADRÁT (divadlo)  
slavnostní zahájení a divadelní hra s Lucií ŠIPOSOVOU o národní identitě
CENTRUM SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE MZM UH  Z  
19:00 POKLADY Z BOJNÉ (zahájení krátkodobé výstavy) 
zahájení unikátní výstavy vzácných nálezů z Bojné (jen do 27. 5. 2016)
20:30 FENOMÉN TRIGLAV (přednáška a beseda)
Počátky kultury a víry ve Slovinsku -  přednáška Andreje Pleterskeho 
21:15 FENOMÉN BOJNÁ (přednáška a beseda)  
Počátky kultury a víry na Slovensku- slovenských archeologů Matěje 
Ruttkaye a Karola Piety (SAV Nitra) s besedou L.Galušky 
KNIHOVNA B.BUCHLOVANA Uherské Hradiště   Z 
19:00 SLOVINSKÉ A SLOVENSKÉ POHÁDKY (čtení)  
čtení pro nejmenší v rámci Muzejní noci SM Uherské Hradiště
SMETANOVY SADY Uherské Hradiště   Z 
20:00 KONCERT Z LJUTOMERU (Slovinsko)
koncertní vystoupení pěveckého sboru gymnázia F.Miklošiče 
z Ljutomeru (SLO) v rámci slavnostního zahájení Muzejní noci 

 Z    zdarma   D   dobrovolné vstupné  V  vstupné

sobota 21. 5. 2016 
 
STOJANOVO GYMNÁZIUM  Velehrad   Z 
10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (slavnostní zahájení)
10:00 VZPOMÍNKY NA SOČSKOU FRONTU (vernisáž)
výstava připomíná místo největšího počtu padlých českých vojáků 
10:30 JANUZ PUHAR - FOTOGRAFIE NA SKLE (vernisáž) 
slovinský kněz, fotograf a vynálezce technologie fotografie na skle
11:00 - 18:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKA 
nových prostor Stojanova gymnázia a Martyrionu (každou hodinu)
ŽIVÁ VODA Modrá   Z 
16:30 SLOVINSKO - EVROPA V MALÉM (vernisáž) 
fotoklub Antona Ažbe nabídne krásy Slovinska ve fotografii 
CENTRUM SLOVÁCKÝCH TRADIC Modrá   Z 
14:15, 14:50, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 
PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ  
mimořádná setkání s významnými osobnostmi (D.Prelovšek, A.Pleterski, 
M.Ruttkay, J.Mičo, V.Merunka, ...) i ochutnávky speciálních vín 
ARCHEOSKANZEN Modrá   V 
10:00 – 23:00 ŘEMESLNÝ JARMARK
jarmark mistrů tradičních lidových řemesel ze Slovácka,Slovenska a 
Slovinska, vystoupení FS Modřánek, Pampeliška z Rožnova, 
Osvětimánek a dílničky pro děti VELKOMORAVANÉ
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ STARÉ TRTY  
slavnostní vysazení „potomka“ nejstarší vinné hlavy na světě z Mariboru
14:00 – 16:00 LIDOVÁ HUDBA (přehlídka)
FS CHOTÁR (Terchová), POĹANA (Brno), LJUTOMER (Slovinsko) ...
15:00 – 20:00 CESTY VÍNA (košt)
tradiční mezinárodní degustace vín – letos i ze Slovinska a Slovenska 
17:00 – 19:30 WORLD-MUSIC (přehlídka)
BANDA + Zuzana Homolová, NEBESKÁ MUZIKA (Terchová)
20:00 – 23:00 ZBOJNICKÁ VATRA (zábava)
závěrečný Slovenský večer s lidovou hudbou, národními specialitami, 
vínem a setkání s hosty a účinkujícími 
KOSTEL SV.DUCHA Staré Město  Z  
18:00  JOŽE PLEČNIK – mistr sakrální architektury 
zahájení výstavy výstavních panelů a dřevěných modelů staveb

neděle 22. 5. 2016 
 
HORA SV.KLIMENTA Osvětimany   Z 
9:30 – 12:00  PUTOVÁNÍ NA KLIMENTKA 
putování z Osvětiman na Horu sv.Klimenta s komentovanou prohlídkou
HOSPODA NA SRUBU Osvětimany   V 
11:00 – 16:00 SLAVNOST HALUŠEK (ochutnávka, zábava)
vaření a ochutnávka slovenských specialit a koncert slovenské world-
music skupiny BUCHAJTRAMKA
BAZILIKA Velehrad   D 
15:00 – 17:00 HUDEBNÍ SETKÁNÍ (sborový zpěv)
bohoslužba a koncert tří sborů z Velehradu, Trenčína a Ljutomeru
SÁL KARDINÁLA ŠPIDLÍKA  Velehrad   V 
17:30 OBRAZY STARÉHO SVETA (film) 
legendární slovenský film a setkání s režisérem Dušanem Hanákem
TURISTICKÉ CENTRUM Velehrad   V 
20:00 – 23:00 SLOVINSKÝ VEČER (společenský večer)
komponovaný večer s divadlem, hudbou i ochutnávkou specialit 
20:00 VLNY (divadlo)
sedm žen v jedné ve strhujícím podání slovinské herečky Nataši Burger
21:30 ANDRÁŽ POLIČ + HAMLET EXPRESS (koncert)
world-music koncert Andráže Poliče s hudebními přáteli z Ljublaně

pondělí 23. 5. 2016 
KOSTEL SV.DUCHA Staré Město   D 
9:30  HUDEBNÍ SETKÁNÍ (sborový zpěv)
koncert pěveckých sborů z Velehradu a Ljutomeru a prohlídka výstavy
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště   V 
17:30  RUŽOVÉ SNY (film)
speciální projekce k 40. výročí premiéry s režisérem Dušanem Hanákem

úterý 24. 5. 2016
KLUB KULTURY Uherské Hradiště   V 
19:00  MANŽELSKÁ VRAŽDĚNÍ (divadlo)
divadelní představení Jaroslava Duška a Nataši Burger

                www.dny-slovanske-kultury.cz

      19. - 24. května 201619. - 24. května 2016
    Slovinsko a Slovensko    Slovinsko a Slovensko

ⱆ UH.HRADIŠTĚ ⰿ MODRÁ ⰲ VELEHRAD ⱁ OSVĚTIMANY ⱄ STARÉ MĚSTO
filmy, divadla, koncerty, výstavy, ochutnávky, přednášky, besedy, putování, jarmark, společenská setkání

ZÁŠTITY:  prezident ČR Miloš Zeman, velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss, předseda Senátu parlamentu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Jan
Hamáček, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg, předseda výboru pro zahraniční věci a bezpečnost Senátu František Bublan,

člen výboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Vítězslav Jandák  POŽEHNÁNÍ: primas český Dominik kardinál Duka, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon (pravoslavný arcibiskup Olomoucko-Brněnský)

ORGANIZACE  ZÁŠTITY                                             FINANČNÍ PODPORA                                       POŘÁDAJÍCÍCÍ MĚSTA    PROPAGACE                                                     SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE
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Počet účastníků je omezen. 
Prosíme o provedení registrace nejpozději do 11. dubna 2016

prostřednictvím online formuláře. 

Osoba pověřena koordinací příprav konference je Júlia Tóbiková
mail: julia.tobikova@mzp.cz, tel.: 267 12 2712

Program:
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Uvítání – zdravice
10:15 – 10:35 Úvodní přednáška – voda v krajině
10:35 – 11:20 Voda v zemědělské krajině – potenciál řešení
11:20 – 11:45 Přestávka
11:45 – 12:30 Voda v lesích, vodní toky a nádrže a voda v sídlech – potenciál řešení
12:30 – 13:00 Panelová diskuse 
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Obnova vodního režimu v praxi I.
15:00 – 15:20 Přestávka
15:20 – 16:35 Obnova vodního režimu v praxi II.
16:35 – 16:45 Shrnutí setkání, hodnocení, závěr

Upřesněný program Vám bude rozeslán do 14 dnů po odeslání této pozvánky.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 
v Zlatém sále Lichtenštejnského paláce,

U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
a Agrární komora ČR

si Vás dovolují pozvat na konferenci organizovanou pod záštitou Ministerstva životního prostředí 

Voda v krajině – naděje pro budoucnost

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, 
ale jistota, že má něco smysl 

– bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

PROGRAM:

  9.30 hod. Registrace

10.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE                                                                                  

Milan Štìch, pøedseda Senátu PÈR                                                                                            

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., pøedseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PÈR 

Prof. Günter Danhel, Institut für Ehe und Familie, Wien    

10.30 hod. Mladí versus staøí                                                                                                                          

PhDr. Jiøina Šiklová, CSc., socioložka, FF UK

11.00 hod. Soudržnost generací a sociální stát                                                                                                      

Dr. Jürgen Borchert, soudce, Darmstadt

11.30 hod. Èas pro rodinu – politika èasu                                                                                                                       

Dr. Klaus Zeh, primátor mìsta Nordhausen, prezident Deutscher Familienbund 

12.00 hod. Diskuse  

12.30 hod. Pøestávka – obèerstvení                                                                                                                                    

13.15 hod. Rodinné generace: setkávání a/nebo míjení?                                                                      
Doc. PhDr. Anna Sýkorová, Ph.D., socioložka, FF UP

13.45 hod. Solidarita èeské peèující rodiny                                                                                                     
Mgr. Jan Lorman, øeditel Život 90

14.15 hod. Výzvy pro rodinnou politiku                                                                                                          
PhDr. Ing. Marie Oujezdská, øeditelka Národního centra pro rodinu

14.45 hod. Diskuse a závìr                  

 

2. 5. 2016, Jednací sál Senátu PÈR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha (vchod z Valdštejnské ulice)

poøádají

XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice

Z dùvodù omezeného poètu míst v Jednacím sále je nutno se pøedem pøihlásit. Pøihláška ke stažení: www.rodiny.cz.                                                               
Konferenèní poplatek se nevybírá, pøeklad je zajištìn. 

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLIT IKU SENÁTU PARLAMENTU ÈR
NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU 
VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ CENTER PRO RODINU
INSTITUT FÜR EHE UND FAMILIE, WIEN

„PRUSEÈÍKY GENERACÍ Z POHLEDU RODINNÉ POLITIKY“
o

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 0A
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Agrární spolky: Dotace z PRV stále
neslouží primárnímu účelu. Více se 
podporuje průmyslové zemědělství

Nerespektování požadavků dvanácti nevládních organizací zastu-
pujících zemědělské podnikatele, rodinné farmy, drobné a střední 
sedláky, ale i zástupce církví, kteří minulý rok v době nastavování nej-
důležitějších národních podmínek Programu rozvoje venkova na ob-
dobí 2014–2020 požadovali po ministru zemědělství Marianu Jureč-
kovi jejich změnu ve prospěch skutečného rozvoje venkova, nese své 
trpké ovoce.

Podíl velkých projektů podporujících zejména průmyslové země-
dělství je výrazně vyšší než v minulém období. Umožnil to zvýšený 
limit veřejné podpory pro realizace až 150milionových projektů, což 
je historicky nejvyšší možná velikost projektu – oproti předchozímu 
období pětinásobná. Zarážející je i výrazný nárůst dotací pro firmy 
skupiny Agrofert, a to až desetinásobný. Zcela zřetelně to vyplývá 
z aktuálních výsledků posouzení projektů v rámci prvního kola Pro-
gramu rozvoje venkova a finanční alokace na jednotlivá opatření.

Na druhou stranu úroveň podpory menších projektů se jeví ja-
ko nedostatečná, neboť byrokratické a zbytečné překážky ve svém 
důsledku omezují počet zrealizovaných malých projektů jak v ka-
tegorii do 1 milionu korun pro sedláky s maximální výměrou do 
150 hektarů, tak i u projektů do 5 milionů korun. Zcela logicky lze 
při počtu 30 tisíc potenciálních žadatelů o dotace očekávat mno-
hem vyšší zájem, než byl zaznamenán v prvním kole.

podpora velkýCh FireM – větší 
zátěž než přínos pro úzeMí

Výsledkem pak není potřebná plošná pomoc venkovu většímu 
množství na venkově žijících subjektů, ale podpora megaloman-
ským projektům pro úzký okruh velkých firem, což naopak často 
představuje spíše než přínos větší zátěž pro dané území, ať už z hle-
diska zásahu do životního prostředí či do stávající infrastruktury.

Je třeba uvést, že v minulém programovacím období 2007–
2014 vyčerpaly všechny peníze na modernizaci zemědělských pod-
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niků jen necelé 2 tisíce zemědělců z celkového počtu téměř 30 ti-
síc aktivně fungujících zemědělců v ČR,  tedy k  dotacím na mo-
dernizaci v rámci PRV se dostalo jen pár procent zemědělců.

Asociace soukromého zemědělství ČR proto i nadále požaduje vý-
raznou preferenci malých projektů formou bodového zvýhodnění. 
Zásadním požadavkem je maximální rozšíření přijatelných výdajů pro 
projekty do 1 milionu korun – zejména je nutné umožnit nákup 
všech typů strojů, které sedláci běžně využívají, a povolit zahrnutí ná-
kladů na vlastní práci farmáře, což by pomohlo především u menších 
stavebních projektů. Nezbytné je i řešit další překážky a hledat mož-
nosti zjednodušení výběrových řízení, která by měla více odpovídat 
praxi a zbytečně neodrazovat potenciální příjemce dotací.

„Tyto navrhované změny parametrů pro čerpání dotací zejmé-
na do 1 milionu, ale i pěti milionů korun, jsou cestou k navýšení 
zájmu ze strany většího množství žadatelů a skutečnému rozvoji 
malého a středního podnikání na mnohem větším počtu konkrét-
ních venkovských oblastí,“ říká předseda Asociace soukromého 
zemědělství ČR Josef Stehlík. Zdroj: ASZ ČR

Zemědělci dostanou 19 miliard 
na boj proti suchu. V krajině 
se objeví nové rybníky

Ministerstvo zemědělství chce po farmářích, aby se zapojili do 
boje proti následkům sucha. Zemědělci mají stavět závlahové sys-
témy nebo rybníky. Během následujících šesti let stát společně se 
soukromými investory plánuje utratit více než 18,5 miliardy korun.

Krajina v Česku se změní a budou to zemědělci, kteří ji během 
následujících let přetvoří. Pomoci jim k tomu má více než 18,5 mi-
liardy korun od ministerstva zemědělství, jež plánuje peníze v ná-
sledujících šesti letech vložit do boje proti suchu. Stavět se mají zá-
vlahové systémy, přehrady nebo rybníky a ty stávající se mají čistit. 
„Klíč k boji proti suchu je v zemědělské a lesnické půdě, právě tam 
je největší rezerva vody,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka 
(KDU-ČSL).

Zdroj foto: https://www.facebook.com/vesniceroku.cz

https://www.facebook.com/vesniceroku.cz
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IROP se v nové výzvě opět zaměří 
na elektronizaci veřejné správy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrova-
ném regionálním operačním programu. Jedná se již o pátou výzvu 
z oblasti elektronizace veřejné správy. Ve výzvě „eGovernment I.“ 
je pro žadatele připraveno přes 2,3 miliardy korun.

„Za pár dní začíná konference Internet ve státní správě a samo-
správě, která představuje jedinečnou platformu, kde se  prezentu-
jí veřejnosti nejnovější poznatky a inovace z oblasti elektronické 
podpory vedení státní správy a samosprávy. eGovernment je v sou-
časnosti důležitým nástrojem, který poskytuje všem uživatelům 
možnost přehledného a transparentního pole pro správu veřejných 
zájmů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podpora je zaměřena na další rozvoj elektronizace resortních 
odvětví, jako je kultura, spravedlnost, vzdělávání nebo zdravotnic-
tví. V rámci této výzvy budou podporovány informační systémy ve-
řejné správy ČR, a to např. informační systémy pro snadný přístup 
odborné i laické veřejnosti k digitálnímu kulturnímu obsahu, infor-
mační systémy pro sdílení zdravotních informací a dokumentace 
nebo rozvoj informačních systémů pro výkon agend v sociální ob-
lasti. Dále bude podpořena elektronizace agend soudů a státních 
zastupitelství nebo služby v oblasti výběru daní. Mezi podpořitel-
né aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob 
a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 31. března 2016 
do 29. prosince 2017. Realizace projektu musí být ukončena do 
31. prosince 2021.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 
je 1 milion korun. Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli IROP 3.2 
„Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřed-
nictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Bližší informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.
Zdroj: MMR

IROP potřetí směřuje do kultury. 
Krajským knihovnám nabídneme
1,1 miliardy korun

Po dvou aktuálně vyhlášených výzvách na podporu muzeí a re-
vitalizace kulturních památek přichází MMR prostřednictvím IROP 
s podporou dalších kulturních zařízení. Nyní se jedná o podporu pro 
krajské knihovny, pro které je připraveno celkem 1,1 mld. korun.

„Knihy mají v sobě kouzlo dochovat neobyčejné příběhy, informa-
ce, ale i klíčové poznatky z historické i moderní doby. V této výzvě se 
snažíme o zpřístupnění knihovních fondů široké veřejnosti, rozšíření 
současných depozitářů a úpravám celkového prostředí krajských 
knihoven,“ uvedla  ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podporovanými aktivitami budou kromě zvýšení ochrany, kon-
zervování – restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvý-

Jeho resort vymýšlí společně s ministerstvem životního prostře-
dí Richarda Brabce (ANO) konkrétní kroky, ke kterým vyzval loni 
v létě vládní plán boje proti suchu. Cílem je zadržet co nejvíc vody 
v krajině. K tomu má mimo jiné přispět stavba nádrží, jejich pro-
pojování či zabezpečení vodních zdrojů. Zdroj: MZe

Počet rozpracovaných pozemkových 
úprav se zvýšil téměř o 320 %. 
Jsou i prevencí před suchem

Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 pozemkových 
úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy vznikl je-
jich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy význam-
ně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž význač-
ně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových úpravách 
se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, krajinné 
prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský rozpo-
čet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a to 
včetně staveb, návrhů a projektů.

„Dlouhotrvající sucho, se kterým se potýkáme, je problém, který 
musíme řešit komplexně a různými vzájemně se doplňujícími pro-
středky. Není to tak, že bychom se zaměřili jen na budování nádrží. 
Pozemkové úpravy umožňují lokálně posilovat funkci krajiny na za-
držování vody, zabraňují erozi a přispívají k přírodní rozmanitosti. Lo-
ni se jich podařilo rozpracovat 271. Považuji to za velký úspěch, opro-
ti roku 2013 je to nárůst o skoro 320 procent. Do úprav jsme loni in-
vestovali skoro 1,5 miliardy korun,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Státní pozemkový úřad, v jehož gesci pozemkové úpravy jsou, 
se loni zaměřil hlavně na opatření proti suchu, jako jsou mokřady 
nebo tůně. „Pozemkové úpravy jsou způsobem, jak můžeme na-
vracet krajinu k normálnímu stavu a přitom v praxi řešit sucho, vo-
du i ochranu půdy. Pozitivně tak ovlivňují kvalitu životního prostře-
dí i života lidí na venkově,“ uvedl Marian Jurečka.

Pozemkové úpravy napravují vlastnické vztahy k zemědělským 
a lesnickým pozemkům. Budují se při nich například nové polní 
cesty, rybníky nebo vysazuje zeleň v krajině. MZe
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Foto: Martin Necid

Foto: TSu

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 212 • 4/2016

šení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér 
nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále bude možné žádat na 
rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také 
na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technic-
kého a technologického zázemí.

Příjemci podpory mohou být krajské knihovny zřízené příslušným 
orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven, 
a to na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Výzva č. 25 „Knihov-
ny“ je vyhlášena v rámci specifického cíle IROP 3.1 „Zefektivnění pre-
zentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.“

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 3 mi-
liony korun. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nej-
později 31. prosince 2021.

Více informací k výzvě naleznete zde http://www.dotaceeu.cz/
cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny

Zdroj: MMR

Na střediska integrovaného 
záchranného systému přispěje 
MMR částkou přes 1 miliardu

Modernější vzdělávací a výcviková střediska, která pomohou zá-
chranným složkám v jejich práci a při řešení mimořádných událos-
tí. To je cílem poslední březnové výzvy v Integrovaném regionálním 
operačním programu (IROP). Pro žadatele je připraveno přes 1 mi-
liardu korun.

Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a vý-
cvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného 
systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí 
a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událos-
tí.  V této výzvě budou podporovány stavby, stavební úpravy, poříze-
ní technologií, technického a technologického vybavení, výukového 
softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávají-
cích vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli IROP 1.3 „Zvýšení připra-
venosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Žadatelé mohou podávat 
žádosti o podporu od 15. dubna 2016 do 31. prosince 2018. 
Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2020.

Bližší informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.
Zdroj: MMR

600 milionů z evropských fondů 
na likvidaci ekologických zátěží 
a čištění kontaminovaných lokalit

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem život-
ního prostředí vyhlásili výzvu zaměřenou na sanaci ekologických 
zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných nebezpeč-
nými chemikáliemi. Žádosti o dotaci z Operačního programu Život-
ní prostředí 2014–2020 mohou podávat zájemci z řad subjektů za-
jišťujících sanaci zátěží, ale i obce, církve, obecně prospěšné spo-
lečnosti od 1. dubna do 30. června 2016. Připraveno je pro ně 
celkem 600 milionů korun.

„Ekologické zátěže, které léta nikdo neřešil, často i na pozem-
cích nebo v areálech bez majitele, jsou bolavou patou státu. Také 
proto vyhlašujeme výzvu, abychom zajistili sanaci nejvážněji konta-
minovaných lokalit, u kterých analýza rizik prokázala kontaminaci, 
představující vážnou hrozbu pro lidské zdraví i životní prostředí, na-
příklad pro podzemní vody, ekosystémy ad. Dále podpoříme pro-
jekty na vyčištění lokalit zasažených nebezpečnými chemikáliemi. 
Konkrétně jde třeba o skládky pesticidů nebo lokality kontamino-
vané polychlorovanými bifenyly,“ vyjmenovává možnosti pro podá-
ní projektových námětů ministr životního prostředí Richard Brabec.

O dotaci mohou od 1. dubna do 30. června 2016 žádat zejména 
subjekty, které zajišťují likvidaci ekologických zátěží, a to elektronicky 
prostřednictvím portálu IS KP14+. Výzva je omezena na sanace tak-
zvaně nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou ri-
zik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro 
lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3 či A2.

„Minimální výše způsobilých realizačních výdajů na projekt činí 
půl milionu korun bez DPH. Výzva je sice určena především pro 
subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží. O dotaci mo-
hou ale zažádat i obce, církve, obecně prospěšné společnosti a dal-
ší subjekty,“ upřesňuje podrobnosti výzvy ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace u všech podporovaných opatření činí maximálně 85 pro-
cent celkových uznatelných nákladů. Finanční podporu lze využít i na 
úhradu průzkumných prací, na zpracování analýz rizik kontaminova-
ných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Analýza rizika kon-
taminované lokality je uznatelným nákladem projektové přípravy 
pouze tehdy, když se její realizace aktivně zúčastní odbor environ-
mentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostře-
dí. Za uznatelný náklad se nepovažuje nákup pozemků a staveb.

Zájemci o dotaci se mohou se svými dotazy k výzvě či podání žá-
dosti obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 500, 
provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 hodin (jednotně ve všech 
krajích).

Dokumenty k 36. Výzvě najdete na stránkách SFŽP ČR.
Zdroj: MŽP

Neziskovky dostanou letos od MZe 
v prvním kole 64 milionů korun. 
Pomůžou rybářům i chovatelům

Ministerstvo zemědělství rozdělí ze svého rozpočtu 64 milionů 
korun neziskovým organizacím, které se zabývají zemědělstvím 
a příbuznými obory. Po posouzení všech přihlášených 141 projektů, 
dostane podporu 53 z nich. Příspěvky na činnost ministerstvo přidě-
lilo například Českému a Moravskému rybářskému svazu i Českému 
svazu chovatelů.

„V prvním kole příjmu žádostí o podporu žádaly neziskové or-
ganizace o celkem 190 milionů korun, což téměř třikrát převyšo-
valo rozpočtové možnosti. Příspěvek jsme rozdělili mezi ty, které 
vybrala hodnoticí komise. V zájmu maximální možné podpory ne-
ziskového sektoru jsme ještě letos zahájili druhé kolo, které pod-
poří české zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Tradičně nejvyšší podporu získaly v prvním kole projekty, které 
souvisí s lesnictvím, a to více než 40 milionů korun. Z této částky 
dostane 15 milionů Český svaz včelařů na vzdělávací a společen-
sky prospěšnou činnost, plemenářskou práci v chovu včel a potla-
čování nemocí včel. Český a Moravský rybářský svaz obdržely té-
měř 8 milionů korun. Ty použijí například na zarybňování, rekon-
strukcí rybích líhní a spolkovou činnost. Dotace vyplatí ministerstvo 
do konce března. Zdroj: MZe

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 3D

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.opzp.cz/vyzvy/36-vyzva/dokumenty
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Kontakty na předsednictvo sPOV

Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV, posílejte 
výhradně na adresu spov@belotin.cz

1.místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 602 229 394, 603 489 898 (asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz

2. místopředseda
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com

výkonný tajemník
Ing. stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz

Členové:
PhDr. Pavel bureš
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1
tel. 724 663 562, 257 010 255, 272 770 652
bures.pavel@npu.cz

Pavel hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz 

Miroslav Kovařík
OÚ Modrá, 687 06 Modrá
tel. 572 571 180, 603 251 539
modra@uh.cz

Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
starosta@hornitosanovice.cz 

Jiří Řezníček
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz 

Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací sPOV (§ 8 stanov sPOV):

Ústecký kraj
Ing. Václav bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz 

Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz

Moravskoslezský kraj
Dušan Lederer
Třanovice 250, 739 53 Třanovice
tel. 705 234 244, 556 310 126
dusled@seznam.cz

Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel. 776 580 584
spov.sk@seznam.cz

Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz

Jihočeský kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz

Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz

Plzeňský kraj
MUDr. Tamara salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz 

Královéhradecký kraj
Ing. Dušan Šustr
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
starosta.nepolisy@volny.cz 

Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz

Karlovarský kraj
JUDr. Radan Večerka 
SPOV Karlovarského kraje  
nám. Dr. M. Horákové č. 2, 360 01 Karlovy Vary  
tel.+fax 353 223 611 
radan.vecerka@seznam.cz

REVIZNÍ KOMIsE 

Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
obec.chodouny@worldonline.cz

Kateřina Kuncová Kapková
Těšíkov 5, 785 01 Šternberk
tel. 733 327 195
KKapkova@tiscali.cz

Ing. Jana Liberdová
ŠOV Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice 1
tel. 777 549 286, 558 694 262
sov@tranovice.org

TaJEMNICE
Iva svobodová
SPOV ČR, 753 64 Bělotín 151
tel. 777 258 628
SPOV.svobodova@seznam.cz,
spov@belotin.cz

REDaKTORKa
Marie Šuláková
751 25 Veselíčko 196
tel. 773 299 817
marie.sulakova@seznam.cz

Výbor Ns Mas

Předseda
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
Posázaví o.p.s.
+420 604 890 190
predseda@nsmascr.cz

Místopředsedové
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
+420 724 790 088
krist@masopavsko.cz

Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český Západ
+420 774 499 396
j.florian@nsmascr.cz

Členové výboru
Mgr. František Kopecký
Olomoucký kraj
MAS Hranicko
+420 773 583 020
f.kopecky@regionhranicko.cz

RNDr. Zuzana Guthová
Jihočeský kraj
MAS Sdružení Růže z.s.
+420 724 643 050
guthova@cb.gin.cz

anna Čarková
Jihomoravský kraj
Kyjovské Slovácko v pohybu
+420 774 664 698
annacarkova@centrum.cz

Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
+420 603 322 411
m.makovicka@email.cz

Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
Hradecký venkov
+420 724 186 825
kuthanova@horineves.cz

Romana Zemanová
Liberecký kraj
MAS Frýdlantsko
+420 724 209 706
romana.zemanova@quick.cz

Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
+420 777 111 078
ondrackova@mashlinecko.cz

hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Sdružení Západní krušnohoří
+420 737 177 432
hana.dufkova@maskaszk.cz

Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
Královská stezka
+420 774 489 322
kralovska-stezka@centrum.cz

aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
+420 604 628 026
lahoda@mashornolidecska.cz

Náhradníci výboru
Mgr. Miloslav Oliva
Středočeský – Region Pošembeří
oliva@posemberi.cz

Mgr. Dagmar Quisková
Moravskoslezský – MAS Hlučínsko
mashlucinsko@seznam.cz

Ing. Michal arnošt
Plzeňský – MAS svatého Jana z Nepomuku
arnost02@yahoo.co.nz

Ing. Petr hienl
Jihočeský – MAS Krajina srdce
hienl@seznam.cz

Ing. Josef smetana
Jihomoravský – MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz

Ing. Ivana Jágriková
Karlovarský – MAS Sokolovsko
jagrikova@mas-sokolovsko.eu

Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký – NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

PhDr. Jitka Doubnerová
Liberecký – MAS Frýdlantsko
masif@seznam.cz

Tomáš Šulák
Olomoucký – MAS – Partnerství Moštěnka
tomas.sulak@mas-mostenka.cz

Ing. Petr Vomáčka
Pardubický – MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz

Ing. bohumír Jasanský
Ústecký – MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz

Jaroslava hájková
Vysočina – Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz

RNDr. Roman Kašpar
Zlínský – Luhačovské Zálesí, o.p.s.
kaspar@luhacovskezalesi.cz

Kontrolní komise
Předseda
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
+420 602 116 848
jarda.chmelar@volny.cz

Místopředseda
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
+420 724 068 686
agconsult@seznam.cz

KaNCELÁŘ
Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov 
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz

ID datové schránky: 3b27c29

Korespondenční adresa:
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

Tajemnice Ns Mas
bc. Veronika Foltýnová
+420 731 656 117
v.foltynova@nsmascr.cz

Analytik
Ing. Jan Libosvár
+420 731 656 119
analytik@nsmascr.cz

Externí konzultant
Mgr. Olga Špiková
+420 602 832 880
o.spikova@nsmascr.cz
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