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Obce mohou při financování využít i Regionální rozvojový fond
Regionální rozvojový fond (RRF) poskytl prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové
banky obcím tři nové úvěry na rekonstrukce obecní infrastruktury v celkové výši 14,5 mil. Kč.
Úvěry byly schváleny v březnu. Šestimilionový úvěr obdrží valašská obec Poteč na odkanalizování
splaškových vod. Celkové třicetimilionové náklady budou z větší části pokryty státní a krajskou
dotací, úvěr je poskytnut na zajištění spoluúčasti obce. Pětimilionový úvěr byl poskytnut podkrkonošské obci Vítkovice na výstavbu obecní čistírny odpadních vod. Poslední úvěr ve výši 3,5 mil.
Kč byl poskytnut obci Vojkovice jižně od Brna na rekonstrukci budovy ZŠ. V rámci akce budou
vyměněny stávající plynové kotle za tepelné čerpadlo, provedeno zateplení fasády a střechy a rekonstruovány vnitřní prostory školy. Poskytnuté úvěry potvrzují trend, kdy obce nejčastěji žádají
o finance na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod, na druhém místě se jedná o výstavbu
dopravní infrastruktury a na třetím místě o investiční projekty v oblasti školství a sportu.
Bližší informace k fondu jsou dostupné na www.crr.cz/cs/regiony/region-rozvojovy-fond nebo
/tz/
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uver-z-regionalniho-rozvojoveho-fondu.

Předsedkyní Sdružení místních samospráv je Jana Juřenčáková
Na svém čtvrtém Republikovém shromáždění v Havlíčkově Brodě si členové
Sdružení místních samospráv (SMS) ČR
minulý pátek zvolili nové předsednictvo.
Novou předsedkyní se stala iniciátorka
Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková, jež
získala od téměř 270 přítomných přes 200
hlasů, tedy nadpoloviční většinu nutnou
pro vítězství v prvním kole volby. O posty
místopředsedů se ucházeli všichni členové
předchozího vedení kromě Jana Pijáčka,
který ve svém projevu poukázal na nutnost
generační obměny Sdružení. Jeho apel
přítomní vyslyšeli, když z celkem sedmi
kandidátů v prvním kole uspěl starosta Nově zvolené Předsednictvo SMS ČR (zleva): Radek
obce Dolní Studénky Radim Sršeň, který se Brázda, Jan Sedláček, Jiří Nešpor, Arnoštka Ženčáková,
stal 1. místopředsedou SMS ČR. Dalšími Věra Kovářová, Jana Juřenčáková, Josef Bartoněk,
Oldřich Vávra, Radim Sršeň.
Foto: archiv SMS ČR
místopředsedy se podle počtu hlasů stali
dosavadní předseda Josef Bartoněk a Jan Sedláček, starosta obce Křižánky na Vysočině. Pětici
dalších míst v předsednictvu obsadili Arnoštka Ženčáková, starostka Vysokých Studnic na Vysočině, Věra Kovářová reprezentující v předsednictvu Komoru organizací, Radek Brázda, starosta
Troubek v Olomouckém kraji, Jiří Nešpor, starosta obce Zádub-Závišín z Karlovarského kraje
a Oldřich Vávra, starosta Tupes ve Zlínském kraji.
Jana Juřenčáková po volbě mj. upozornila: »Musíme se urychleně zasadit o to, aby evropské
fondy více směřovaly do území, na podporu rozvoje menších měst a obcí. Věřím, že tato myšlenka
stmelí venkov jako nikdy předtím.«
/tz/

Ministerstvo vnitra vyhlásilo průběžnou výzvu pro ÚSC
Od 15. dubna do 9. srpna 2013 lze předkládat projektové žádosti do výzvy Ministerstvo vnitra
v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost »Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace
chodu úřadů a územních samosprávných celků«. Výzva je určena mj. i svazkům, asociacím a sdružením ÚSC. Alokace výzvy je 700 mil. Kč. Více: www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8.
/zr/

Mediální obraz Romů charakterizují problémy, ohrožení a senzace
Rozbor obrazu Romů v českých médiích představila začátkem měsíce vládní Agentura pro sociální začleňování (ASZ) na kulatém stolu pořádaném při Mezinárodním dni Romů spolu se sdružením Romea. Analýza (http://www.socialni-zaclenovani.cz/obraz-romu-v-mediich-je-stale-jednotvarny-uvadi-vyzkum)
pokrývá období od července 2011 do května 2012 a zachycuje mj. události spojené s nepokoji na
Šluknovsku, novoroční střelbu v Tanvaldu a zpravodajství o smyšleném napadení chlapce v Břeclavi. Zahrnuje 6252 zpráv, které byly publikovány ve zpravodajství vybraných novin, televizí,
rozhlasových stanic a serverů. »Romové jsou stále v médiích zobrazováni především ve chvílích,
kdy představují ohrožení, problém či vyvolávají senzaci,« říká ředitel ASZ Martin Šimáček. / z r /

Co nejvíc trápí obyvatele Chrudimi?
Předmětem dubnového veřejného projednání města Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, bylo vytipování Desatera problémů města pro letošní rok. Ze setkání vyplynulo, že mezi ně patří: podpora udržení sítě sociálních služeb pro všechny cílové skupiny; vybudování cyklostezky na Podhůru; podpora nových i stávajících kulturních akcí, klubů a zařízení; rekonstrukce smuteční síně a zlepšení prostředí hřbitovů; zlevnění vstupného pro seniory na kulturní
(Pokračování na stránce 3)

8/2013

http://www.moderniobec.cz

VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
DO ROKU 2018 ZA 1250 KČ
ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY ZA 15 750 KČ
AKTUÁLNĚ PRO SAMOSPRÁVU
ZA CENU OD 290 KČ MĚSÍČNĚ
Nový portál pro správu financí měst a obcí,
účinné sledování hospodaření samosprávy,
daňové predikce až na 5 let,
komentáře vývoje veřejných financí,
sledování výdajů s historií a další.
Systém komplexně nahrazuje rozpočtový výhled.
www.regionservis.net
REGIONSERVIS s.r.o.
Nad Koupadly 287/5, 251 01 Říčany u Prahy
podatelna@regionservis.cz
www.regionservis.cz
(Pokračování ze stránky 1)

delikty dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a dalších právních předpisů a řízení o přestupcích a správních deliktech – zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování,
lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky atd. Přihláška: www.studioaxis.cz/.

Veřejné sbírky na podporu památek
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., zve na
druhý ročník konference o financování památek MÁME VYBRÁNO, která se uskuteční
4. 6. v klášteře dominikánů v Praze. Konference pro správce, majitele a příznivce památek
letos kromě přednášek odborníků na témata
spojená s financováním památek přinese i
panelové diskuze o úspěšných veřejných sbírkách, aktuálních možnostech získávání financí
on-line nebo dobré praxi v propagaci projektů
obnovy památek. Více informací a pokyny
k registraci na webu www.mamevybrano.cz.

Hledá se laureát soutěže Cesty městy
Učinili jste ve své obci v posledních pěti
letech účinné opatření ke zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního
provozu? Pak neváhejte a přihlaste se do soutěže Cesty městy.Soutěž, kterou vyhlašuje
Nadace Partnerství, je vedle obcí a měst výzvou i pro městské části, sdružení obcí či mikroregiony. Příjem přihlášek končí 31. 5.
Podrobnosti o soutěži poskytne odkaz
www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty.

O krok blíž ke vzdělaným zastupitelům
Jednou z možností rozšiřování znalostí a
vědomostí jsou e-learningové kurzy. Úředníci
městských a obecních úřadů se mohou bezplatně zapojit např. do toho z dílny Svazu
měst a obcí ČR v rámci projektu Vzdělaný
zastupitel. Kurz akreditovalo v únoru Ministerstvo vnitra. Proškolení v základním i pokročilém modulu v problematice zákona o obcích
a souvisejících právních předpisů lze zahrnout
do povinného průběžného vzdělávání úředníků podle zákona o úřednících ÚSC.
Oba moduly kurzu lze po registraci absolvovat na www.vzdelanyzastupitel.cz.
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