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V Senátu se udělovaly Zelené a Oranžové
stuhy soutěže Vesnice roku

číslo
Milí čtenáři,
říjnové číslo je již
v tisku, a zanedlouho
by mělo dorazit do
vašich kanceláří
a úřadů. Co zajímavého jsme pro
vás v tomto vydání
připravili?

NÁZOR

Starosta vítězné obce Poříčí František Bartoš převzal ocenění
v soutěži Zelená stuha

Vítězové zelené stuhy

Konference

Oranžovou stuhu České republiky 2017 v rámci
soutěže Vesnice roku získala obec Čejetice z Jihočeského kraje. Druhá skončila Žlutava ze Zlínského
kraje a na třetím místě obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Celostátní výsledky byly vyhlášeny
25. 9. v Senátu. V krajských kolech letos uspělo
deset obcí, a to: Brniště (Liberecký kraj), Čejetice
(Jihočeský kraj), Hradec nad Svitavou (Pardubický
kraj), městys Kolinec (Plzeňský kraj), Nahořany
(Královéhradecký kraj), Nová Lhota (Jihomoravský kraj), Nový Kostel (Karlovarský kraj), Srbská
Kamenice (Ústecký kraj), Vrbátky (Olomoucký
kraj) a Žlutava (Zlínský kraj).
Vítěz Oranžové stuhy, obec Čejetice, získal ocenění zejména za výjimečnou vzájemnou spolupráci místních zemědělských podniků a soukromých
zemědělců, za jejich velmi úzké propojení s obcí.

Představitelé vítězné obce Čejetice s oceněním
v zástupu pořadatelů

Komisi zaujala promyšlená údržba krajiny, úcta
k historii a předkům, uvědomění si kořenů a udržování tradičních zvyků Selské jízdy a staročeské
Konopické (oslava sklizně lnu a konopí). Obec
obdržela šek ve výši 900 tisíc korun.
Druhé místo získala obec Žlutava ze Zlínského
kraje, u které komise ocenila její spolupráci se zemědělskými subjekty už při tvorbě osevních plánů,
hospodaření s vodou a ochranu půdy. Obec zaujala
nadšením spolků včelařů, zahrádkářů i myslivců,
společenským životem a výchovou dětí k zemědělství, vzájemnou pospolitostí občanů, místních spolků, zemědělců a zároveň respektem ke starostovi.
Třetí místo v soutěži obsadila obec Vrbátky
z Olomouckého kraje za svou provázanost se zájmovými spolky a za snahu o udržení a obnovu
starých tradic. Komise ocenila výchovu a osvětu
dětí formou dětských táborů na farmě a prohlídkami historického zemědělského skanzenu. Stejně
jako snahu, cíle a vize Zlaty Mádrové, která provozuje Zlatou farmu a je podle komise velkým
přínosem pro celou obec.
Ocenění Zelená stuha se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí, a ani v této oblasti nebyla
o zajímavé projekty nouze. Zelenou stuhu ČR roku
2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo
obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.
Vítězům a všem oceněným obcím gratulujeme!

/red/

DAŇOVÝ ŘÁD 2017
XVII. ročník procesního daňového práva

13. – 14. 11. 2017

Uděláme si to sami! by opět mělo zaznít našimi regiony,
městy i obcemi. Tvrdí to světově proslulý ekonom Milan
Zelený


POLEMIKA

Měla vláda už od listopadu zvýšit platové tarify
zaměstnanců veřejného sektoru?


ROZHOVOR

Veronika Kellerová, starostka Lidic:
Komunita má mít přednost před jednotlivcem


SPEKTRUM

Peřinka v Morkůvkách potěší děti i rodiče


KAUZA

Česká voda do českých rukou?
Hlavně to musí být ruce odpovědných profesionálů


EKONOMIKA A FINANCE

V jaké kondici Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
kraj vstupují do programu své restrukturalizace


EKONOMIKA A FINANCE

Národní rozvojová banka činí první kroky.
Generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek je upřesňuje


MANAGEMENT

Zkušeností není to, co se nám stalo, ale to,
co se z toho vyvodí


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ

TECHNOLOGIE
Na projekty kybernetické bezpečnosti můžete čerpat
evropské dotace


TÉMA: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Možná rizika tzv. PAYT systémů


DOPRAVA

Správa železnic opraví během příštích pěti let
stovky nádražních budov


SPRÁVA A ROZVOJ

Nemocnice v Jilemnici a Semilech zfúzovaly do akciové
společnosti. Města toho téměř po roce nelitují


ŠKOLSTVÍ

Radnice v roli zřizovatelů škol mají příležitost
k výměně zkušeností


SOCIÁLNÍ POLITIKA

Protidrogová politika, zastavení třetí: Zkušenosti
Kateřiny Malečkové, místní koordinátory a starostky
Blatné v jedné osobě


LEGISLATIVA

Téma doby: Dozor nad samosprávou – 1. část.
Pro Moderní obec opět píše advokátka Jana Zwyrtek
Hamplová


PRÁVNÍ PORADNA

Jak je to s povinností vlastníka účelové komunikace
při její zimní údržbě?

HOTEL OLYMPIK, Praha 8


SERVIS

www.moderniobec.cz
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Oblíbená konference Právo pro veřejnou
správu je opět tady!
Příprava odborného programu konference Právo
ve veřejné správě 2017, která se uskuteční již za
necelé dva měsíce, konkrétně 7. 11. 2017 v Brně,
je již dokončena a účastníci se tak budou moci těšit na šest velmi aktuálních a diskutovaných témat:
Registr smluv – prakticky: cílem této přednášky bude podat praktický návod i konkrétní
řešení nejčastějších situací pro povinné subjekty,
aby se efektivně předešlo neplatnosti smlouvy.
Nová právní úprava správního trestání: obsahem tohoto vystoupení bude představení reformy přestupkových zákonů, upozornění na jejich
změny a vhodná doporučení.
Jak správně zadat veřejnou zakázku na kvalitu: přednášející představí účastníkům způsob,
jak ve výběrovém řízení získat opravdu to, co
skutečně zadavatel potřebuje.
Ochrana osobních údajů ve světle Obecného
nařízení GDPR: revoluce v ochraně osobních
údajů a jak se na ni připravit.

Trestní odpovědnost za pochybení při správě
cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy: může se zastupitel či
státní úředník při svém rozhodování plně spolehnout na odborný znalecký posudek, aniž by
byl v budoucnu kvůli svému rozhodnutí trestně
stíhán? O tom bude přednášet advokát JUDr.
Tomáš Sokol.
Aplikační problémy ve smluvním právu:
nový občanský zákoník už zase tolik nový není,
ale přesto stále přináší řadu nejasností a praktických problémů při jeho aplikaci, zejména u tvorby smluv.
Přednášející se opět zaměří na praktickou
stránku vybrané problematiky a provedou účastníky její mnohdy komplikovanou aplikací včetně
praktických rad, důležitých upozornění či efektivních návodů, jak v daných situacích postupovat, příp. čeho se naopak vyvarovat.
Více na: www.pvvs.cz.
/pg/

Vítězové devátého ročníku soutěže Young Architect – Young Architect Award 2017 – byli
slavnostně vyhlášeni 21. 9. v prostorách PVA
v pražských Letňanech, v rámci právě probíhajícího veletrhu FOR ACH. Moderní obec, jako mediální partner projektu, uděluje jednu z cen.
Letos ji získal projekt Martina Valíčka a Lindy
Bouškové, nazvaný Strategie ZBYT_461<46,
z Fakulty architektury VUT Brno. Projekt řeší současné problémy města Brna: poptávku po bydlení
a nevyužívanost prázdných městských bytů a hledá
cestu, jak ven z bytové krize. Díla kromě odborné
poroty hodnotila veřejnost, hlasovalo 2000 lidí.
Soutěž YAA je jednou z prvních šancí, kdy si mladí
architekti a studenti mohou prověřit své dovednosti
a poměřit své síly v mezinárodním měřítku. Zdá se,
že téma „Periférie“ je velice vážným problémem,
o čemž svědčí relativně velké množství prací, jež na
tuto problematiku velice výstižně reagují.
Ocenění autoři disponují značným talentem
a invencí. Je zřejmé, že část nově nastupující ar-

Foto: Archiv ABF

Téma Periférie oslovuje účastníky
soutěže YAA 2017

Vítězové letošního ročníku soutěže YAA

chitektonické generace své poslání myslí vážně
a že kvalita české architektury snese srovnání
i v mezinárodním kontextu. V letošním ročníku soutěžilo 39 prací, do finále jich postoupilo 11. Všechna díla se vyznačovala kvalitou
a zajímavými nápady, zajímavostí je, že mezi
oceněnými byly zastoupeny převážně příslušnice něžného pohlaví, a to v poměru tři muži ku
osmi ženám.

/ev/

Foto: Archiv města

Konference představila možnosti
chytrých technologií ve městech

Účastníci konference řešili hlavně zavádění takzvaného
Internetu věcí

Snazší parkování, čistší ulice, přesnější hromadná doprava či úspory energií. To byla témata druhého ročníku konference CityCon, která se konala 20. 9. 2017 v Českých Budějovicích. Účastníci
řešili hlavně zavádění takzvaného Internetu věcí
(IoT – Internet of Things) a jeho využití pro
pohodlí obyvatel a turistů. Chytré technologie
přinášejí řešení v oblastech, které v současnosti
trápí obyvatele mnoha měst. Může jít například
o chytré řešení parkování, zabezpečení budov,
odečítání energií i vody, odpadové hospodářství.

„Začínáme plánovat krajský program investic,
který umožní čerpání prostředků místním městům i obcím, jež se budou do systému Internetu
věcí zapojovat,“ uvedl Josef Knot, 1. náměstek
hejtmanky Jihočeského kraje, který nad konferencí převzal záštitu. Písek zavedení bezdrátové
sítě Internetu věcí připravuje. ČD – Telematika
plánuje data z IoT integrovat do inteligentních
platforem v rámci SmartCity e-services Technologického centra Písek, kde by měl probíhat
jejich management zahrnující nejen monitoring,
ale i vyhodnocování či jejich interpretaci. „Datová centra i veškeré zázemí pro integraci dat
z Internet of Things senzorických platforem
máme připraveny,“ upřesňuje Radovan Polanský, výkonný ředitel Technologického centra
Písek, které konferenci pořádá. Kromě zástupců
pořadatelského Technologického centra Písek
nebo ČD –Telematiky, vystoupili na konferenci
i představitelé firem, které mají s chytrými řešeními ve městech zkušenosti ze zahraničí.  /zr/
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
Den pěstounství s kvalitním programem
Pardubický kraj pořádá spolu s neziskovými organizacemi poprvé takzvaný Den pěstounství. Na
Zámku Pardubice bude v neděli 1. 10. od 10 do
16 hodin připraven program pro pěstounské rodiny a zájemce o pěstounství. Volný vstup nabídne
Východočeské muzeum v Pardubicích do všech
svých expozic. Pro zájemce o pěstounství bude
připraven i speciální program. Od 13 hodin představí Pardubický kraj novinky v péči o ohrožené
děti. Po dobu těchto aktivit bude zajištěno hlídání
dětí mladších 10 let. Program zakončí vystoupení
folkové skupiny HB od 15 hodin.
Více o akci je na: https://www.pardubickykraj.
cz/aktuality/93215/den-pestounstvi-je-oslavou-rodiny-prijdte-si-ho-uzit-s-detmi-na-zamek
Konference o elektromobilitě
Konference Efektivní elektromobilita v organizacích II se koná v úterý 3.10. v Konferenčním
centru GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10
od 9:00 hodin, prezence účastníků s pozváním
na ranní kávu začíná v 8:15.
Aktuální program naleznete v pozvánce na
výše uvedeném odkaze na http://www.smartcityvpraxi.cz/konference/10-Program_EmobilitaII.pdf
Seminář „Požární bezpečnost
historických staveb“
Dne 17. 10. 2017 pořádá STUDIO AXIS v Praze školení zaměřené na pasivní požární bezpečnost a požární zařízení v historických objektech,
požární řešení historických konstrukcí, požární
prevenci, hašení historických objektů atd. Seminář se koná ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany. Přednášejí experti z PKPO
a Fakulty stavební ČVUT.
Podrobné informace a přihlášky najdete na:
http://www.studioaxis.cz/
Konference o šetření energie
Konferenci Energie ve firmách úsporně a inovativně, kterou pořádá společnost B.I.D. services dne
3. 10. v Praze, v hotelu DAP, se bude zabývat
snižováním energetické náročnosti, optimalizací
a inovacemi v hospodaření s energií v průmyslu.
Podrobnosti a přihlášky najdete na: http://
www.bids.cz/cz/konference/Energie_ve_firmach_usporne_a_inovativne/393/program
Hospodaření s dešťovou vodou
Semináře se budou zabývat aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jež
je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění
dopadů změn klimatu. Jednou z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová aplikace hospodaření s dešťovou vodou. Semináře se uskuteční
17. 10. v Brně a 31. 10. v Děčíně. V roce 2018 se
uskuteční v Havlíčkově Brodě, Praze, Chrudimi,
Znojmě, Jablonci nad Nisou a Opavě. Seminář je
pro všechny účastníky zdarma. Každý účastník
obdrží zdarma také publikaci Hospodaření s dešťovou vodou v ČR.
Podrobnosti najdete na http://www.pocitamesvodou.cz/archiv-2/seminare/
Pozvánka na seminář
V říjnu a listopadu proběhne série seminářů určených pro veřejné zadavatele, energetické manažery a představitele měst se smart strategiemi,
které poskytnou praktické a využitelné informace
o jednotlivých postupech zadávacího řízení na
šetrné novostavby nebo rekonstrukce. Semináře
proběhnou v Praze, Brně (1. 11.) a v Pardubicích
(19. 10.) a jsou pro účastníky bezplatné. Pořá-
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Nová výzva programu Interreg
CENTRAL EUROPE je vyhlášena
Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní
spolupráce Interreg byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENRAL EUROPE. Na projekty
je vyčleněno 60 milionů eur z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České
republiky se mohou na realizaci projektů podílet
společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání
žádostí je do 25. ledna 2018.
V současnosti probíhá realizace 85 projektů
schválených v předešlých výzvách, a to v celkovém objemu 166 milionů eur z Evropského
fondu pro regionální rozvoj s účastí více než
900 příjemců. V realizaci je například projekt
Forget Heritage, který se zaměřuje na zprovoznění opomíjeného kulturního dědictví – zejména

nevyužívaných historických objektů. Statutární
město Ústí nad Labem se jako jeden z partnerů
podílí na navržení postupů při zřizování společností kulturního a tvůrčího průmyslu, které se
o takovéto objekty budou starat a zhodnotí je.
Projekt zahrnuje také přípravu aplikací umožňujících zapojení místních obyvatel do mapování
míst a do navrhování jejich budoucího využití.
Dále je realizován projekt Solez. V jeho rámci
dojde k přestavbě veřejné plochy v blízkosti nádraží v Brně, včetně testování nového chytrého
řešení pro parkovací systém P + R pro podporu
nízkouhlíkové mobility.
Více aktuálních informací o programu Interreg
CENTRAL EUROPE naleznete http://www.interreg-central.eu/Content.Node/1.html 
/tz/

Pozor na černé pasažéry systému
likvidace elektroodpadu
Řada evropských e-shopů včetně těch tuzemských neplní své povinnosti stran likvidace
elektroodpadu. Prodejci elektroniky výrobců
mimo Evropskou unii vědomě či z neznalosti
parazitují na současném systému likvidace elektrických a elektronických zařízení, a stávají se
tak černými pasažéry systému (tzv. freeriding).
Ten ukládá výrobcům zřídit, financovat a provozovat systém zpětného odběru vysloužilých
elektrozařízení (tzv. WEEE Directive). V praxi
to znamená, že tito on-line prodejci nepřispívají do systému zpětného odběru elektroodpadu
a ani neplní další zákonné povinnosti. Řešení
tohoto problému hledali účastníci celoevropské
konference zaměřené na recyklaci a likvidaci
elektrických a elektronických zařízení, kterou
organizovala mimo jiné asociace EucoLight, jež

se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů
a svítidel. Peter Börkey z Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) předložil první
analýzy, ze kterých vyplývá, že freeriding, tedy
zmiňované zneužívání systému on-line obchodníky, představuje asi 5–10 % všech prodejů.
Účastníci konference se shodli, že tvůrci legislativy by měli zvážit změnu pravidel. „Na on-line prodejce zboží pocházejícího mimo EU by
měly přejít stejné zákonné povinnosti stran likvidace elektroodpadu, jaké mají evropští výrobci,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti
Ekolamp. Současně s úpravou legislativy je zapotřebí vzdělávat on-line obchodníky, protože
řada z nich si neuvědomuje, že musí zmiňované
zákony dodržovat. Součástí by mělo být i lepší
vymáhání zákonných povinností.
/jh/

Jak na společensky odpovědné veřejné
zadávání, vědí v severočeském Mostě
Odpovědné veřejné zadávání
Irelandová, ředitelka odboru pro
(OVZ) je přístup, který vedle důrastrategie ve veřejném nakupování
zu na výběr ekonomicky nejvýhodz londýnské městské části Croydon.
nějších řešení sleduje také dopad
Město Most patří k průkopníkům
zakázky na oblast zaměstnanosti,
naplňování konceptu společensky
sociálních věcí a životního prostřeodpovědného veřejného zadávání.
dí. Přestože má OVZ v současné leV rámci svých stavebních zakázek
gislativě oporu, zadavatelé je zatím
pomohlo zaměstnat řadu dlouhopříliš nevyužívají. Ti ze zadavatelů,
době nezaměstnaných občanů.
kteří na společenskou odpovědnost
Tento přístup zakotvilo i ve svém
pamatují, byli za své snahy oceněni
interním řízení. „Od roku 2009
během konference Odpovědné vejsme dali práci asi 55 nezaměstnařejné zadávání 2017. Akci pořádala Ocenění převzal vedoucí od- ným, z čehož asi deset osob získalo
MPSV a MZe 19. září v Lichten- boru zadávání veřejných za- trvalé zaměstnání, uvedl František
štejnském paláci v Praze. Ocenění kázek František Jirásek
Jirásek. „Je důležité dosáhnout
získalo statutární město Most, které
toho, aby nezaměstnaní především
zastupoval František Jirásek, vedoucí odboru z deprivovaných zón, které vykazují známky
zadávání veřejných zakázek (na foto) a státní ghetta, získali určitou pracovní zkušenost. A urpodnik Povodí Vltavy v čele s generálním ře- čitě v tom budeme pokračovat.“
ditelem Petrem Kubalou. Zvláštní ocenění za
Více na www.sovz.cz, kde si např. lze stáhnout
podporu rozvoje odpovědného veřejného zadá- komplexní metodickou publikaci či se seznámit
vání v ČR a sdílení zkušeností obdržela Sarah s příklady dobré praxe.
/sd/

dá je Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)
ve spolupráci s Frank Bold a kromě architektů
a právníků na nich vystoupí také zástupci MŽP či
poskytovatelů energetických služeb.
Přihlášení a veškeré informace najdete
na http://frankbold.org/setrne-budovy
Zajímá vás dostupné bydlení?
Seminář o finančně dostupném bydlení (FDB), které s podporou Svazu měst a obcí ČR organizuje nevládní a nezisková Agentura pro finančně dostupné
bydlení z. s. Půldenní semináře s identickým programem se uskuteční ještě 6. 10. v Plzni, 31. 10.
v Brně, 21. 11. v Praze a 24. 11. v Olomouci.
Podrobné informace o seminářích (program,
termíny, lokace, registrace) naleznete v připojeném letáčku a na webových stránkách www.
affordablehousing.cz
Seminář o šetření energie
Eurocentrum Ústí nad Labem pořádá bezplatný informační seminář v rámci cyklu „Energetických úspor“, který se uskuteční v úterý 10. 10. od
9:15 do 14:00 hod. na Krajském úřadě Ústeckého kraje (budova A – zasedací sál 208) v Ústí nad
Labem. Cílem semináře je potenciálním žadatelům představit možnosti financování projektů
z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020, zejména pak z evropských programů IROP – Snížení
energetické náročnosti v sektoru bydlení, OP
PIK – Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru, OP ŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití obnovitelných
zdrojů energie, zvýšení energetického standardu
nových veřejných budov a z národních programů
Programy EFEKT, Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+.
Podrobnosti o akci najdete na: https://cz.energyhub.eu/kalendar/2017-10-10-seminar-energeticke-uspory-usti-nad-labem
Je ve složitosti krása?
Odpovědí se bude zabývat konference Otidea
na téma veřejné zakázky, která proběhne 10. 10.
v hotelu Ambassador v Praze. Cílem konference je shrnout roční účinnost zákona o zadávání
veřejných zakázek a věnovat se problematickým
či nejasným otázkám, které zadavatelům, ale
i dodavatelům komplikují celý proces zadávání
veřejné zakázky. Na konferenci je vložné.
Podrobnosti o akci jsou na: http://otideavzdelavani.cz/kurz/konference-otidea-verejne-zakazky-2017-2018/1419/?utm_source=rozesilka&utm_medium=rozesilka_Veronika&utm_
campaign=rozesilka_Veronika_konference1#.
WcowQtEaSHv
Jak předcházet odpadům
Konference na toto téma se uskuteční ve dnech
12. a 13. 10. v prostorách Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze 1. Mottem letošní konference je
„Předcházej, neplýtvej a sdílej“, budou prezentovány příklady správné praxe především z průmyslové praxe. Opomenuta ale nebude ani tradiční
komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na
problematiku potravinových odpadů. Na akci vystoupí zástupci MŽP, různých spolků a organizací.
Další informace o akci najdete na https://predchazeniodpadu.cz/
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