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Zpráva o stavu regionů v rámci Unie
Komise zveřejnila sedmou zprávu o soudržnosti,
v níž uvádí, v jaké kondici jsou jednotlivé regiony
EU, jaké zkušenosti ohledně výdajů na soudržnost
přineslo období krize a jak by mohla vypadat politika soudržnosti po roce 2020. Veřejné investice
v EU jsou i nadále pod úrovní předkrizových let.
A to ve chvílí, kdy by regiony a členské státy naopak potřebovaly větší podporu, aby mohly řešit
otázky, které uvádí diskusní dokument o budoucnosti financí EU: digitální revoluci, globalizaci,
demografickou změnu a sociální soudržnost, hospodářskou konvergenci a změnu klimatu. Zpráva
nepředjímá konečný návrh komise, ale dává podnět k diskusi o politice soudržnosti po roce 2020.
Navrhuje celounijní politiku, která bude sloužit
třem hlavním cílům: využít potenciál globalizace,
nenechat nikoho na holičkách a podporovat strukturální reformy.
Hospodářské rozdíly mezi regiony se opět začínají pomalu snižovat. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU předkládá k debatě tuto otázku: Měla by se politika soudržnosti nyní soustředit

pouze na méně rozvinuté regiony? Podle zprávy
o soudržnosti se ekonomická situace regionů zlepšuje, avšak ne stejným tempem. Řada regionů,
jejichž bohatství se blíží průměru EU, je uvězněna v tzv. pasti středního příjmu. Jiné nesou náklady globalizace, aniž by z ní zatím měly jakékoli
výhody. Často se potýkají s výrazným poklesem
zaměstnanosti a nejsou schopny provést transformaci svého průmyslu. Budou proto potřebovat
další finanční podporu, která pomůže při vytváření
pracovních míst a provádění strukturálních změn.
Zpráva kromě toho uvádí, že současná úroveň
investic je příliš nízká na to, aby mohla do roku
2030 vést ke splnění cílů v oblasti obnovitelných
zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů.
Všechny regiony EU budou proto potřebovat více
finančních prostředků na dosažení dekarbonizace.
Začátkem roku 2018 proběhne veřejná konzultace na téma budoucnosti politiky soudržnosti.
Komise v květnu 2018 předloží návrh víceletého
finančního rámce (VFR) a poté návrh politiky soudržnosti po roce 2020.
/ev/

Foto: Česká rada pro šetrné budovy

Blíží se konference Šetrné budovy 2017
ké rady pro šetrné budovy, pořadatele
akce. Ta tematicky pokryje oblasti,
jako jsou inovace a inspirace řešení
z vesmírné architektury, chytré budovy jako součást konceptu Smart City,
eliminace sucha a tepelných ostrovů či
vnitřní prostředí a jeho vliv na člověka.
Pozornost se zaměří také na hospodaření s vodou, automatizaci budov či regeneraci brownfieldů. Součástí budou
i vybrané studie inovativních řešení.
Z programu zaujme rovněž panel nazvaný Jak se (m)učí naše děti ve školách, který představí projekt měření
kvality vnitřního prostředí ve vybraných školách (ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově u Brna a ZŠ Mikoláše
Alše z pražského Suchdola). O výsledZáběr jedné z učeben ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově,
cích měření kvality vzduchu, akustiky
v níž se prováděla měření kvality vnitřního prostředí
a osvětlení ve školách bude informovat
Proč je důležité vytvářet energeticky šetrné a udrtéž listopadové vydání Moderní obce.
žitelné budovy? Odpovědi na tuto a další otázky
Dalším tématem konference zajímavým pro venabídne 6. ročník mezinárodní konference Šetrné řejnou správu může být i případová studie zakázky
budovy 2017, která se uskuteční 14. listopadu výstavby Nemocnice Olomouc, jako první u nás
v pražském Clarion Congress Hotelu. „Naším cí- v pasivním energetickém standardu.
lem je vyvolat diskusi a podnítit úvahy o podobě
Podrobný program akce je na: www.setrnebua navrhování staveb, v nichž žijeme a pracujeme,“ dovy.cz/program-konference-plenarni. Registrace
říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka Čes- probíhá rovněž prostřednictvím tohoto webu. /sd/

číslo
Milí čtenáři,
říjnové číslo už jistě
máte u sebe, nyní se
věnujeme přípravě
vydání listopadového. Co zajímavého jsme pro vás
v říjnovém vydání,
které je stále aktuální,
připravili?

NÁZOR

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?


SERVIS

www.moderniobec.cz
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Co chtějí obyvatelé Liberce?
Odpovědi přineslo veřejné fórum
Občané Liberce mohli po roce opět
diskutovat se zástupci města a určit deset největších problémů města
Liberec, na jejichž řešení se radnice
přednostně zaměří, a to na veřejném
fóru, které letos proběhlo 4. října
v prostorách Kavárny Pošta. Občané tak mají možnost svými podněty
a názory ovlivnit cestu budoucího rozvoje Liberce. Po úvodní rekapitulaci
měli účastníci fóra prostor vyjádřit se
k problémům pro rok 2017. Lidé si přáli: Opravit budovu divadla F. X. Šaldy
a dále řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích,
problematiku nepřizpůsobivých osob, prostupnost
města pro cyklisty s doplněním stojanů pro kola,
řešit stav Dolního centra, vybydlené a nevyužívané
nemovitosti hyzdící centrum města. Lidé by chtěli,
aby byl co nejdříve schválen nový územní plán, bu-

dova cesty a stezky pro cyklisty a pěší,
a další. Zajímavý byl požadavek na
zřízení krizového centra s ambulantními a pobytovými službami pro děti
s poruchami chování.
Před samotným předáním problémů
k řešení vedení města budou ověřeny anketou v Libereckém zpravodaji
a na www.liberec.cz, a to od pondělí
9. 10. 2017 do pátku 10. 11. 2017. Po
anketě, která problémy ověří, vzejde
finálních deset. Veřejné fórum 2017 je
spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost
(OPZ) v rámci projektu Zefektivnění strategického
plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec. Jeho realizace je připravována ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR, jejímž členem je
Liberec od roku 2013.
/zr/

Rozpočet Středočeského kraje po novu
Historicky poprvé pracuje s rozpočtem Úřad Středočeského
kraje z manažerského pohledu.
„Peníze jsou jen jedny, správa
financí veřejných má stejná pravidla jako soukromých,“ říká
náměstek hejtmanky pro oblast
financí Gabriel Kovács. Výdaje jsou klasifikovány podle tzv.
semaforu. Do červené kategorie spadají výdaje nezbytné pro
chod Středočeského kraje, do
oranžové výdaje zbytné, nicméně použité pro naplnění strategických cílů a do zelené výdaje,
které budou v případě nedostatku finančních prostředků redukovány. Následné
dělení výdajů ve smyslu rozpočtové skladby je
člení na mzdové, investiční a provozní. „Toto základní členění nám umožní jednak lépe plánovat
a v případě recese vědět „kam sáhnout“, aniž by
škrty ohrozily dlouhodobý rozvoj kraje,“ upřesňuje Gabriel Kovács.

Veletrh nejen pro personalisty
Ve dnech 25. a 26. 10. se na výstavišti PVA
EXPO Praha Letňany koná největší pracovní veletrh v ČR Profesia days. Můžete zde zmapovat,
jaké zajímavé pracovní pozice nabízejí zaměstnavatelé v ČR i zahraničí, prověřit své jazykové
či jiné znalosti, promluvit si s odborníky a setkat se se zajímavými osobnostmi. Vstup je pro
všechny zdarma.
Podrobnosti najdete na www.profesiadays.cz
Konference o decentralizaci
První ročník mezinárodní odborné konference
z cyklu Fiskální dialog na téma „Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU“. Konference, která proběhne 10. 11. od
9 hodin v reprezentačních prostorách Schebkova
paláce v Praze, je organizována Vysokou školou
regionálního rozvoje a Bankovním institutem –
AMBIS, a. s., ve spolupráci s Evropským hnutím
v ČR. Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem
přijali renomovaní domácí a zahraniční odborníci
z Čech i Slovenska. Jednacími jazyky konference
jsou čeština, slovenština a angličtina.
Více informací o konferenci a možnost přihlášení naleznete na: http://www.fidi.cz/
Solární energie a novinky
Další, již 12. ročník odborné konference Solární
energie v ČR 2017 proběhne v hotelu Jurys Inn
v Praze 8 (Florenc), a to 12. 10. od 9:00. Vystoupí zajímaví řečníci, dozvíte se novinky ze solárního byznysu. Předpokládaný konec konference
je okolo 15:30.
Další informace o akci najdete na: http://
www.bids.cz/cz/konference/Solarni_energie_v_
CR_2017/391/program

Odhadovaná výše výběrů daní Středočeského
kraje pro rok 2017 činí přes 9 mld. Kč a čerpání
rozpočtu probíhá podle očekávání, a to včetně plánované investiční činnosti a čerpání dotací z fondů
Evropské unie. Ve třetím čtvrtletí byla do rozpočtu
kraje navíc alokována částka 0,4 mld. Kč pro strategické obory dopravy a zdravotnictví. Rozpočet
na rok 2018 by měl být ale výrazně vyšší.
/zr/

Integrace železnice na Mladoboleslavsku
do systému PID zlepší cestování

Od 1. 10. došlo k dalšímu významnému rozšíření platnosti jízdenek Pražské integrované dopravy na železnici na Mladoboleslavsku. Nově
je integrována páteřní trasa včetně rychlíků až
do Mladé Boleslavi a s jízdenkami PID je možné cestovat také po dalších lokálních tratích na

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Mladoboleslavsku. Tím se pro řadu lidí zlevní
cestování do práce i za zábavou. „Integrací železnice ale vylepšování veřejné dopravy na Mladoboleslavsku nekončí. V úzké spolupráci s firmou
ŠKODA AUTO je od prosince 2017 plánována
integrace autobusové dopravy mezi Roudnicí
n. L., Mělníkem a Mladou Boleslaví, na začátku
roku 2018 pak bude následovat autobusové propojení Nymburska s Mladou Boleslaví. Jedním
z cílů je usnadnit a umožnit dojíždění veřejnou dopravou na všechny tři směny do mladoboleslavské
automobilky a dalších zaměstnavatelů regionu,“
prozrazuje Pavel Procházka, ředitel společnosti
IDSK, která organizuje veřejnou dopravu ve Středočeském kraji.
Cílem integrace veřejné dopravy je umožnit
jednoduše cestovat na jednu jízdenku po celém
Středočeském kraji i MHD po Praze. Cestující
nyní mohou na jednu jízdenku jet nejen pražskou MHD a regionálními autobusy na Mělnicku
a Nymbursku, ale nově také vlakem i na Mladoboleslavsku. 
/zr/

www.moderniobec.cz

Pozvánka do lesa
Na ukázky historické i moderní lesní techniky,
myslivosti nebo práce loveckých psů se mohou
těšit návštěvníci hradeckých lesů v sobotu 14. 10.
Tradiční Den lesní techniky, který letos Městské
lesy Hradec Králové pořádají již posedmé, nabídne vedle celé řady odborných ukázek i soutěže pro děti, chybět nebude ani stylové občerstvení. Program v 10 hodin a jeho trasa povede po
cestě od skladu palivového dřeva za útulkem pro
psy u lesního hřbitova až k Vlčím jámám a bufetu
U Vlka. Praktické ukázky budou připravené na
11., 13. a 15. hodinu, kdy lesníci předvedou stroje a techniku, stromolezectví a výškové ořezy
stromů, myslivci pak práci loveckých psů nebo
ukázky sokolnictví. Chybět nebudou ani řezbáři a kováři, pro děti budou připravené různé
hry a soutěže. Návštěvníci budou moci během
dne ochutnat zvěřinový guláš, divočáka na rožni
nebo rybí speciality. Předpokládaný konec akce
je v 16 hodin.
Podrobnosti najdete na: www.hradeckralove.org
Festival světla opět po roce
Od čtvrtka 12. do 15. 10. bude v Praze probíhat festival světla SIGNAL. Divákům předvede
20 instalací od umělců z České republiky i zahraničí. Světelné statické, site-specific i interaktivní
instalace, projekce a videomappingy diváci uvidí
na dvou trasách: Centrum a Vinohrady. Většina uměleckých děl bude umístěna ve veřejném
prostoru, instalace umístěné uvnitř budov budou
tvořit letošní novinku: Vyvrcholením každého
festivalového večera bude připomenutí pěti let od
vzniku festivalu, které se odehraje v kostele sv.
Ludmily na náměstí Míru. Slavnostní zahájení
proběhne 12. 10. v 19:00 na náměstí Míru.
Více informací na www.signalfestival.com
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Lidé hlasovali pro dobříšskou knihovnu

Městská knihovna Dobříš se díky hlasům široké
veřejnosti na facebooku stala vítězem soutěže
Knihovna jinak 2016. Druhý ročník akce uspořádal Svaz měst a obcí ČR s cílem propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. „Do druhého
ročníku naší soutěže se stejně jako v minulosti
přihlásilo několik desítek knihoven. O tom, co dělají jinak, jsme informovali na facebooku, kde na
své favority čtenáři klikali,“ říká předseda Svazu
měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl
a dodává: „Vítězná knihovna v Dobříši získala
359 kliků, druhá v Jílovém u Prahy jen o devět
kliků méně a městská knihovna v Třinci si pomyslnou bronzovou medaili odnesla za 196 kliků.
Všem vítězům soutěže Knihovna jinak, kteří dostali originální ceny ze sklárny ve Velkém Oseku,
gratulujeme!“ Právě netradiční akce a aktivity
knihovnám často vracejí čtenáře. Díky nim si lidé
uvědomují, že dobrá knížka jako „potrava pro
duši“ přináší radost, rozšiřuje obzory a je zdrojem
nových informací. Designovou skleněnou cenu do
soutěže Knihovna jinak poskytla společnost Artcristal Bohemia z Velkého Oseku.
U soutěže Knihovna jinak nechyběl ani Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP), který pořádá Knihovnu roku a Městskou
knihovnu roku, kde je spoluorganizátorem také

Svaz měst a obcí ČR. Další ročník akce bude vyhlášen letos na podzim. Informace o soutěžících
najdete na facebooku.
Přehled vítězů Knihovny jinak 2016
Městská knihovna Dobříš
Umístila se na prvním místě, lidé jí na facebooku
dali celkem 359 kliků. V této knihovně pořádají
jednu akci za druhou s jedinečnou atmosférou
a nábojem. Mimo jiné Fantasy víkendy a BOoK!
cony, které inspirovaly další knihovny v ČR.
Informace o knihovně na: http://www.knihovnadobris.cz/.
Městská knihovna Jílové u Prahy
S 350 kliky získala pomyslnou stříbrnou medaili.
Sází na propagaci všech služeb, můžete si tu kromě knih půjčit také brýle. Informace o knihovně
na: http://knihovna.jilove.cz/.
Knihovna Třinec
Veřejnost ji 196 kliky za literární večery a přístup ke čtenáři nominovala na třetí příčku. Zde
totiž dobře vědí a podle toho se chovají, že plná
knihovna lidí je trend, ke kterému směřují knihovny v zahraničí a nově i v Čechách. Informace
o knihovně na: https://knihovnatrinec.cz/.
/šf/

Recyklohraní: Program za odměnu
pro nejaktivnější školy

Žáci ze ZŠ Velké Březno (Ústecký kraj) v akci.
Měří Ph vody v zámeckém parku.

Společnost Recyklohraní vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace
očima mladého vědce, který podporuje třídění
a recyklaci baterií a elektroodpadu a s nímž navštěvuje v průběhu podzimu školy po celé České
republice. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede
děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být
následky nevhodného lidského chování. V rámci

10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro
nejaktivnější školy v každém kraji. „Stavíme na
zkušených lektorech, kteří vedou děti k tomu, aby
si dokázaly uvědomit dopady chování člověka
na přírodu, a společně hledají východiska co,
proč a jak je potřeba dělat jinak, co může udělat
pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás,“
říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní
o. p. s.
Výukový program Recyklace očima mladého
vědce se věnuje tematickým okruhům: recyklace
a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch.
Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační
kurzy (náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.
V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro
nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace očima mladého vědce
jsou financovány z dotace SFŽP ČR. Zbývající
náklady mají školy možnost uhradit body ze svého
konta v Recyklohraní. 
/zr/

Konference EVVO 2017
Krajská konference na téma Environmentální
vzdělávání a výchova a osvěta ve veřejném sektoru se uskuteční 25. 10. v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze 6. Přijďte si
poslechnout příspěvky na nejaktuálnější úrovni s akcentem na území hlavního města Prahy.
Konference propojuje lidi z veřejné sféry, firem
i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi
nepovedou k dalšímu poškozování životního
prostředí. Konference je pořádaná MHMP ve
spolupráci s Ekocentrem Koniklec.
Podrobnosti najdete na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017/
Hospodaření s dešťovou vodou
Semináře, které se budou zabývat aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami
(HDV), jež je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění dopadů změn klimatu se uskuteční 17. 10. v Brně a 31. 10. v Děčíně. Jednou
z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová
aplikace hospodaření s dešťovou vodou. V roce
2018 se uskuteční semináře v Havlíčkově Brodě,
Praze, Chrudimi, Znojmě, Jablonci nad Nisou
a Opavě. Seminář je pro všechny účastníky zdarma. Každý účastník semináře obdrží zdarma publikaci Hospodaření s dešťovou vodou v ČR.
Podrobnosti najdete na http://www.pocitamesvodou.cz/archiv-2/seminare/
Zajímá vás dostupné bydlení?
Seminář o finančně dostupném bydlení (FDB)
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 31. 10.
v Brně, 21. 11. v Praze a 24. 11. v Olomouci.
Podrobné informace o seminářích (program,
termíny, lokace, registrace) naleznete na webových stránkách www.affordablehousing.cz
Konference pro IT odborníky
Pro IT odborníky připravil Gopas na letošní
podzim druhý ročník konference věnované
speciálně platformě Java. Mluvit se zde bude
samozřejmě o nové verzi Java 9, ale i o řadě
dalších témat. Konference proběhne v Praze
ve dnech 13. a 14. 11. Jedná se o jedinečnou
dvoudenní akci zaměřenou speciálně na Java
komunitu. Řeč bude o nové verzi platformy
a jazyka Java 9, zastoupena budou i další témata. Konference proběhne v prostorách Premiere
Cinemas, VIVO! Hostivař.
Více informací je na: www.javadays.cz

Konference o veřejném prostranství

V pátek 20. 10. se v Rezidenci primátora hl. m.
Prahy na Mariánském náměstí 1 uskuteční konference Principy územního plánování evropských měst – krajiny. Smyslem akce je přinést
do Prahy odbornou a profesionální diskuzi za
účasti architektů a odborníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s územním plánováním evropských měst. Tentokrát se zaměříme na krajinu a veřejné prostranství ve městě. Program
a podrobnější informace naleznete na www.clovekaprostor.cz. Kapacita je omezena, prosíme
vás tedy o závazné potvrzení účasti na: clovekaprostor@gmail.com
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