
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážené starostky, vážení starostové, přátelé samospráv, 

 

 nelehké období, s kterým se potýkáme, nepřeje osobním setkáním. Z toho 

důvodu jsme bohužel nuceni zrušit krajské shromáždění plánované na 1. prosince. 

Místo něj jsme pro naše členy připravili webinář o obecních soustavách domácích 

čistíren odpadních vod. Více o něm a mnoho dalšího se dočtete v tomto vydání 

krajského zpravodaje.  

 

Přeji Vám příjemné čtení a hezký blížící se advent.  

 

 

Kristýna Vodrážková, krajská manažerka 

 

 

INFORMACE Z PARDUBICKÉHO KRAJE 

● HEJTMAN NETOLICKÝ VYZVAL PŘEDSEDU VLÁDY K POMOCI SE SESTAVENÍM ROZPOČTU  - V reakci 

na propady v příjmech samospráv, které se mohou vyšplhat až na 25 %, vyzval hejtman Pardubického 

kraje Martin Netolický předsedu vlády Andreje Babiše, aby přijel pomoci krajské radě sestavit 

rozpočet na rok příští rok. Podrobnější info a výzvu premiérovi naleznete zde.  Kvůli propadům 

způsobeným také zrušením superhrubé mzdy připravuje Pardubický kraj na rok 2021 pravidla 

rozpočtového provizoria. Prozatím bylo zastaveno vyhlášení dotačních titulů kraje do doby, než bude 

schválen řádný krajský rozpočet. Více k tomu na webu kraje. 

 

● ZMĚNA ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A ZMĚNA INTERNETOVÉ APLIKACE PRO VKLÁDÁNÍ 

ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA PRO ROK 2021 - Zastupitelstvo Pardubického 

kraje schválilo usnesením 

Z/516/20 ze dne 25. 8. 20 20 

změnu Zásad pro poskytování 

dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (Zásady). 

Změna Zásad spočívala především ve zlepšení a zjednodušení orientace pro žadatele (obec, MAS, 

svazek obcí, mikroregion) a úpravě podle aktuálních právních norem a předpisů. Navrhovanou 

změnou Zásad došlo ke sloučení dotačního titulu 1-5 (Dotace na akce programů obnovy venkova) a 

dotačního titulu 8 (Dotace úroků z úvěrů), protože finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje 

jsou u výše uvedených dotačních titulů rozdělovány podle stejného klíče, tedy podle počtu obyvatel. 
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Sloučené dotační tituly jsou nově označeny jako dotační titul 1. Dotační titul 6 (Dotace na podporu 

vzdělávání a poradenství) se již několik let nevyhlašuje, a proto byl zrušen. Dotační titul 9 (Dotace na 

podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen) a dotační titul 7 (Dotace na zpracování projektů 

MAS a venkovských mikroregionů) byl nově označen jako dotační titul 2 a 3. Změnou Zásad nedošlo k 

zásadním úpravám v účelu poskytování dotací obcím, svazkům, mikroregionům a MAS.  

 V souvislosti se změnou Zásad došlo ke změně internetové aplikace pro vkládání žádostí. Dosavadní 

spolupráce s poskytovatelem dotačního informačního systému společnosti SEAL, s.r.o. byla ukončena, 

protože se společnost nachází v likvidaci. Nový systém pro podávání žádostí byl vytvořen ve 

spolupráci Pardubického kraje a společnosti GORDIC spol. s r.o. Nový dotační informační systém byl 

testován vybranými subjekty z řad obcí, svazků obcí, mikroregionů a MAS a v nejbližší době bude 

uveden na stránkách Pardubického kraje. Internetová aplikace bude plně funkční od 1. 12. 2020, 

přičemž dosavadní dotační informační systém pov-pu.isu.cz již nebude pro rok 2021 aktivní.    

 Veškeré informace týkající se Programu obnovy venkova žadatelé naleznou na 

https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova.   

 

 

KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR PARDUBICKÉHO KRAJE 

● KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO, OBCE A MĚSTA NAŠEHO KRAJE VYZVALY POSLANCE K PODPOŘE 

SAMOSPRÁV – Krajské předsednictvo, které v Pardubickém kraji sdružuje 195 obcí a měst, vyzvalo 

v návaznosti na dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na 

samosprávy Poslance Parlamentu ČR Pardubického kraje, aby podpořili poskytnutí náhrad úpravou 

rozpočtového určení daní (RUD). Stejnou výzvu zaslaly poslancům po naší žádosti o spolupráci i 

některé obce a města Pardubického kraje. Děkujeme obcím a městům za spolupráci a podporu! 

Pozměňovací návrh RUD bohužel neprošel na rozdíl od návrhu na zrušení tzv. superhrubé mzdy, který 

minulý týden schválila sněmovna. Více informací naleznete zde. 

 

● NENECHTE SI UJÍT WEBINÁŘ O OBECNÍCH SOUSTAVÁCH 

DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD – Obecní soustavy 

domovních ČOV jako nastupující trend v odkanalizování 

moderního venkova. Komunální odpadní vodu je nutné 

vyčistit a recyklovat nikoliv likvidovat bez jejího dalšího využití. 

Moderní informační technologie jsou efektivním nástrojem 

systémového řízení. Využijte možnost zúčastnit se webináře určeného pro členské obce a města SMS 

ČR Pardubického kraje, při kterém bude dostatek prostoru pro Vaše dotazy! Na webinář se bez 

nutnosti předchozí registrace připojíte kliknutím na odkaz, který Vám včas zašle krajská manažerka 

Kristýna Vodrážková. 

 

● KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE ODKLÁDÁ – V zářijovém vydání jsme Vás prostřednictvím krajského 

zpravodaje zvali na krajské shromáždění v Luži, které se mělo uskutečnit 1. prosince. Vzhledem 

k epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni akci v tomto termínu zrušit a odložit na neurčito. 

Děkujeme za pochopení! 

 

 

 

 

 

https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2514-danovy-balicek-pripravi-verejne-rozpocty-celkem-o-130-mld?fbclid=IwAR0wr_Z_ONs1MvyHSpsTojH-B8Zg7J0w5rGisKf7RznHSvx7MVPNC-GX7xw


 
 

ČINNOST A SLUŽBY SMS ČR 

● AKTUALIZOVANÁ DAŇOVÁ KALKULAČKA NA 

ROK 2021 – Páteční hlasování Poslanecké 

sněmovny, která schválila zrušení superhrubé 

mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, se zásadně a 

trvale promítne do daňových příjmů obcí a krajů. 

SMS ČR po pátku aktualizovalo daňovou 

kalkulačku, která názorně ukazuje, o kolik peněz 

ze sdílených daní každá obec v ČR v důsledku 

hlasování poslanců přijde. Více podrobností naleznete zde.  

 
● SÉRIE WEBINÁŘŮ „STAROSTOVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS“ -  Jistě jste již zaznamenali, že SMS ČR 

vysílá každé úterý a čtvrtek webináře z podzimní série, které udělilo záštitu Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. Všechny webináře je možné spustit ze záznamu na webu SMS ČR.  Webináře jsou zdarma a 

připojit se k nim můžete v daném čase z vašeho počítače či mobilu (bez instalace či přihlašování) 

kliknutím na odkaz, který Vám v pozvánce zašle e-mailem krajská manažerka Kristýna Vodrážková. 

Výhodou sledování živého přenosu je možnost pokládat dotazy do chatu.  

 

● SMS ČR USPĚLO S NESOUHLASEM APLIKACE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ - Komunální politici 

nemohou být trestáni, odmítli-li zveřejnit své majetkové poměry na internetu. SMS ČR 

dosáhlo zásadního posunu při aplikaci zákona o střetu zájmů a jeho dopadů na komunální 

politiky. Poté, co Ústavní soud v únoru konstatoval, že plošné a přímé zveřejňování osobních 

údajů je protiústavní, rozhodl nyní v konkrétní věci také Nejvyšší správní soud, že starosty a 

další komunální politiky, kteří v obavě z porušení ústavně zaručeného právo na ochranu 

soukromí odmítli podat tzv. oznámení, za to nelze postihovat. Pro SMS ČR je to dovršení snah 

o návrat zdravého rozumu a proporcionality do zákona o střetu zájmů. Více si o tomto 

úspěchů můžete přečíst zde. 

 

● JAK NA POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2021 - V současné době je v Senátu schvalován balík 

odpadové legislativy, jehož součástí je nejen nový zákon o odpadech, ale také novela zákona 

o místních poplatcích. V obou případech se počítá s jejich účinností od 1. 1. 2021. SMS ČR na 

svém webu zveřejnilo informace k této problematice, které konzultovalo s Ministerstvem 

životního prostředí ČR.  

 

● NOVÝ ZDRAVOTNÍ MODUL V SYSTÉMU AGIS – V systému je dostupná denně aktualizovaná 

informace o aktuálním počtu aktivních případů Covid v 

příslušné obci, a také informace o počtu nově 

diagnostikovaných a nově hospitalizovaných osob v obci 

za poslední týden a o % nárůstu nebo úbytku aktivních 

případů v obci za poslední týden. Informaci naleznou 

uživatelé AGIS v záložce "Současná problematika" od 

https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html
https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2518-sdruzeni-mistnich-samosprav-aktualizovalo-danovou-kalkulacku
https://www.smscr.cz/webinare
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2502-sms-cr-uspelo-s-nesouhlasem-aplikace-zakona-o-stretu-zajmu
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2489-jak-na-poplatky-za-odpady-v-roce-2021


 
 

měřítka 1 : 120 000. Po kliku do obce se vypíší úplné aktuální údaje příslušné obce. V případě, 

že neznáte své přihlašovací údaje, můžete se obrátit na naše kolegy na adrese 

podpora@smsdata.cz nebo na krajskou manažerku. 

 

 

MOHLO VÁM UNIKNOUT 

BUDE LUŽE PRVNÍM MĚSTEM S BEZDOPLATKOVOU ZÓNOU V PARDUBICKÉM KRAJI? 

V obci Luže na Chrudimsku žije početná romská komunita, se kterou si vedení města neví rady. „Možná to 

s nimi neumím správně. Od malička jsem byla vedena k režimu a povinnostem. Oni to tak nemají. Máme 

tu velké procento nepracujících, kteří ani pracovat nepotřebují,“ říká starostka Veronika Pešinová. Kvůli 

sociálnímu byznysu a zneužívání dávek město pod jejím vedením zvažuje zavedení bezdoplatkových zón 

hned v několika lokalitách. 

Proč uvažujete o zavedení bezdoplatkových zón?  

Se sociálně nepřizpůsobivými občany, které u nás tvoří romská komunita, máme více problémů. 

Mnoho z nich bydlí v ulici, která je bývalou židovskou čtvrtí se synagogou, jejíž okolí nyní připomíná 

vyloučenou lokalitu. Je tu bohužel narušeno i základní vzdělávání. Kvůli některým dětem ve škole, které 

ruší při výuce a nezvládají základní požadavky na vzdělání a základní společenské ná vyky, vozí už někteří 

rodiče své děti jinam. Také se běžně stává, že nás místní obyvatelé prosí, abychom koupili dům, který 

prodávají, aby ho nekoupili Romové nebo podnikatelé se sociálním byznysem. 

Jak konkrétně by zavedení bezdoplatkové zóny ve vaší obci mohlo vypadat?  

Jednalo by se především o vytipování lokalit (ev. konkrétních domů), samozřejmě ve spolupráci se 

sociálním odborem, kde je problém dlouhodobý. Původně to vypadalo, že by se bezdoplatková zóna 

týkala jen jedné vyloučené lokality v Luži, nyní je už ale jasné, že by jich bylo více, a to i mimo město, v 

některých místních částech. Pro nás všechny je důležité udržet romskou komunitu v nějakých hranicích. 

Tak, aby se tady dalo normálně žít, podobně jako tomu bylo v minulosti, kdy zde žily dvě až tři rozvětvené 

romské rodiny, které sem prostě patřily a nijak běžný život a rozvoj města nenarušovaly. Nemůžeme dál 

už jen přihlížet dalšímu zabírání nemovitostí a vybydlování domů a častému devastování okolí. Jde také o 

to, aby se lužská romská komunita ustálila a nedocházelo pořád ke stěhování a vyměňování nepracujících 

rodin a dětí s minimálními sociálními návyky. Jako město musíme udělat maximum pro to, aby Luže 

nebyla tak snadným místem pro bydlení těchto lidí, ale abychom postupně stále podporovali zdravé 

mladé rodiny a udrželi naše město na co nejvyšší úrovni. 

V čem by bezdoplatková zóna pomohla? 

Jedním z důsledků by bylo znemožnění sociálního byznysu, se kterým se v našem městečku nyní 

setkáváme častěji. Majitelé zdejších bytů poskytují pronájmy nepracujícím romským občanům, protože 

spoléhají na to, že jim úřady zbývající částky doplatí v doplatku na bydlení. Taková situace volá po 

nastavení pevných pravidel. Bojím se však, že se komunita při zavedení zóny přesune jinam a problém tu 

bude stále. Chybí vhodná intervence státu, která by jednoznačně znemožnila zneužívání dávek majitelům 

domů a bytů, a využívání sociálních dávek samotnými obyvateli. Dalším důležitým dopadem je zvýšení 

bezpečnosti a snížení kriminality ve městě. 

mailto:podpora@smsdata.cz


 
 

Co všechno už jste zkusili? 

Problém se vyhrotil vloni 1. prosince, kdy mi v noci zazvonil telefon s tím, že hoří dům v Luži. Dům 

patřil romské rodině se třemi malými dětmi. Tu noc se rodina ocitla bez střechy nad hlavou. Dočasně jsme 

je ubytovali v klubovně, která je určena právě pro 

romské občany. Ti zde tráví volný čas pod 

dohledem svého koordinátora. Abychom rodině 

poskytli důstojné zázemí, zahájili jsme stavební 

úpravy v městském nebytovém prostoru v jedné z 

našich místních částí. Udělali jsme všechno pro to, 

aby zde mohla rodina oslavit Vánoce. Ukázalo se, 

že lidé z Luže drží spolu. Nosili jim věci a oblečení. 

Ubytování jsme jim poskytli dočasně. Několikrát 

jsme ale museli prodloužit termín vystěhování, 

protože rodina nebyla schopna se o sebe postarat a 

najít si vlastní bydlení. Nabídli jsme, že bydlení 

bude poskytnuto v případě, když si alespoň jeden z rodičů najde práci. Chtěli jsme je motivovat, aby se 

sami snažili odrazit ode dna a byli dobrým vzorem pro své děti. Věřila jsem, že tahle práce má smysl, i 

když mě spousta lidí varovala a říkala, abych do toho nedávala tolik síly. A jak to celé dopadlo? Když členy 

této rodiny potkám, ani mě nepozdraví. Přesto, že do nich město investovalo více než 150 tisíc, zajistilo 

sbírku potřebných věcí a staralo se, aby děti dostaly o Vánocích dárky. Nevěděli jsme si rady, a tak jsme 

na pomoc zavolali neziskovou organizaci Romodrom. Ta pro otce rodiny zajistila dvě nabídky práce, které 

odmítl, resp. ignoroval. Možnost ubytování jsme prodloužili až do konce května. Déle to nebylo možné, 

protože jsme ze strany rodiny neviděli sebemenší snahu postavit se na vlastní nohy. A kde rodina bydlí 

nyní? Na náměstí v nájemním bytě za 15 tisíc korun měsíčně. Dle dostupných informací víme, že jim úřad 

práce nedává dávku na celý nájem, poskytuje jim ¾, což dělá 10 tisíc korun, aniž by kdokoliv z nich 

pracoval. Takto vypadá sociální byznys, kterému u nás v Luži musíme přihlížet. 

Jak se k případnému zavedení bezdoplatkové zóny staví obyvatelé, zastupitelé, kraj? 

Zatím jsme v situaci, kdy sbíráme informace a zkušenosti, které teprve po jejich ucelení a 

zkonkretizování předneseme všem zastupitelům k diskuzi. Samotný požadavek na vyhlášení 

bezdoplatkové zóny přišel od občanů, kteří jsou nuceni bydlet ve vyloučené lokalitě Luže a každý den 

sledovat chování nepřizpůsobivých. Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji dosud není žádné město ani 

obec, kde by byla již bezdoplatková zóna vyhlášena, je na nás, abychom si sami sehnali veškeré informace 

a zvážili přínosy i rizika tohoto kroku podle zkušeností obcí a měst, kde už o tom něco vědí. 

Předpokládám, že tyto problémy se objevují napříč naší republikou a mnozí občané a starostové se již 

dostali do stavu jisté lhostejnosti. A to je jistě důvod podat si navzájem pomocnou ruku. 

Rozhovor vedla Kristýna Vodrážková 

Zničená část města 



 
 

KDO JSME A CO DĚLÁME? 

o Zpravodaj SMSKA 

o Právní, dotační a krizová poradna zdarma 

o Pomáháme obcím s veřejnými zakázkami 

o Právní poradna Roku v obci – zveřejňujeme anonymizované dotazy a odpovědi 

o Aplikace zasedání zastupitelstva 

o Vypořádávání autorských práv pro obce jednoduše 

o Pomáháme obcím s GDPR 

o Školíme zástupce a zaměstnance obcí I. typu 

 

To vše a ještě více naleznete na našich stránkách: 

o https://www.smscr.cz/ 

o http://www.rokvobci.cz/ 

o http://www.portalzastupitele.cz/ 

o https://www.facebook.com/SMSCR.CZ 

 

 

ZNÁTE TVÁŘE SMS ČR V NAŠEM KRAJI?  

Členské obce zastupuje a sdružuje krajské předsednictvo 

o Předseda Jozef Petrenec, starosta obce Dříteč 

o Místopředsedkyně Zuzana Tvrzníková, starostka  

obce Zámrsk 

o Tomáš Dubský, starosta obce Vysočina 

o Pavel Eliáš, starosta městyse České Heřmanice 

o Petr Mareš, starosta obce Červená Voda 

o Martin Staněk, starosta města Sezemice 

o Petr Schmied, starosta obce Krouna 

 

 

V případě dotazů kontaktujte naši krajskou manažerku Kristýnu Vodrážkovou 

vodrazkova@smscr.cz 

725 532 360 

 

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE 
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http://rvo.rokvobci.cz.windows9.aspone.cz/ZasedaniZastupitelstva/Account/Login?ReturnUrl=%2FZasedaniZastupitelstva%2F
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2105-sms-cr-se-dohodlo-na-jednoduchem-vyporadani-prav-pro-obce
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