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KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás po několika
týdnech opět do všech
středočeských obcí.
Máme za sebou hektický
měsíc – to ale ostatně platí
asi o každém, který jsem ve
funkci hejtmanky absolvovala a který absolvujete
i Vy ve svých obcích. Na začátku října uplynul jeden
rok od krajských voleb. O 12 měsíců později a pár
dnů k tomu se konaly volby další, sněmovní. Chtěla
bych na tomto místě poděkovat Vám všem, kdo
jste se zasadili o jejich hladký a zákonný průběh.
Prosím, poděkujte za mě všem lidem, kteří zasedli
ve volebních komisích, všem těm, kteří pomáhali
s organizací, s dopravou, zapojením tiskáren,
přípravou a úklidem prostor, všem, kteří třeba napekli
buchty a nasmažili řízky a přispěli tak k dobré

náladě během čekání na voliče a při sčítání hlasů.
A voličům bych chtěla poděkovat rovněž, protože
volební účast byla velmi vysoká, v našem kraji nad
celorepublikovým průměrem. Jak volby ve středních
Čechách dopadly, to najdete na jiném místě v tomto
zpravodaji.
Když píšu tento úvodník, mám s kolegy radními
čerstvé zážitky z našeho prvního společného
celodenního výjezdu do regionu. Byli jsme
v Hořovicích, což je jedna z 26 obcí s rozšířenou
působností v kraji. Právě do ORP se chceme během
našeho volebního období na podobné výjezdy vydat,
abyste k nám měli blízko. Jsem nesmírně ráda,
že jsme měli tu příležitost a mohli na vlastní oči
vidět a slyšet, jak se lidem na Hořovicku žije. Vidět
tamní nemocnici, navštívit naši krajskou střední
školu, městský domov seniorů, všude mluvit s lidmi,
poslouchat jejich názory a sbírat podněty pro naši

další práci. Nesmírně podnětné bylo setkání se
starosty obcí spadajících pod Hořovice a večerní
diskuze s občany. Tato dvě setkání budou také
pravidelná v rámci výjezdu. Považuji to za velmi
důležité, protože nesmíme dělat rozhodnutí od
stolu, notabene ještě z Prahy, ale naopak být na Vaší
straně, vyslechnout Vaše argumenty a poznávat kraj
zblízka. Děkuji všem, kdo za námi přišli, děkuji také
našemu průvodci, starostovi Hořovic Jiřímu Peřinovi,
a těším se do dalších míst. Přehled naplánovaných
výjezdů, zatím do června příštího roku, najdete
o stránku dále.
A abyste si nemysleli, že neřeším i normální věci, tak
vězte, že mi v jednom týdnu klekla pračka, trouba
a plynový kotel. Tak Vám přeju všechno dobré a zlé
pryč a prima podzim s opraváři elektrospotřebičů na
každém rohu.

Vaše hejtmanka Petra Pecková

Dejte si do kalendářů
Semináře/webináře/konference
Webináře, které pro obce zajišťuje
Středočeský kraj, se konají obvykle
od 14 do 16 hodin. Pozvánku
s dalšími pokyny dostanete vždy
před každým webinářem.
Plánované akce:
• 4. 11. – Cestovní ruch a obce
ve Středočeském kraji
• 25. 11. – Myslivost a honitby
v obcích (výjimečně od
15:00 do 17:00 hodin)
• 9. 12. – Smart projekty obcí

SEMINÁŘ – Nový zákon o odpadech – povinnosti a práva obcí
19. 11., 9:00 – 13:00 hod.
l prezenčně – budova KÚSK,
Zborovská 11, Praha 5
– přihlášky ZDE
l online – přihlášky ZDE (před
konáním semináře dostanete odkaz
pro přihlášení)
Program:
l Přehled práv a povinností obcí
v oblasti odpadového hospodářství
vyplývající z nové platné legislativy
se zaměřením na evidenci odpadů,

sledování výdajů a příjmů obce na
odpadové hospodářství
l Obecně závazné vyhlášky obcí
dle nové platné legislativy (zejména
OZV o poplatcích)
Seminář připravil Středočeský kraj
a EKO-KOM, a.s. a je zdarma.
Případné dotazy Vám zodpovíme
na telefonních číslech 602 581 436
nebo 602 527 244 nebo na e-mailové
adrese: pulpanova@ekokom.cz
nebo kubasek@ekokom.cz nebo
stanova@kr-s.cz.

l Vzdělávací akce pro veřejnou správu realizované
Vzdělávacím institutem Středočeského kraje on-line
i prezenčně v Praze:
2. 11. Legislativní novinky v oblasti územní samosprávy
18. 11. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
23. 11. Novela zákona o hazardních hrách od 1. 1. 2021
30. 11. Novela vyhlášky k zákonu o provozování vodovodů
a kanalizací
l Vzdělávací program pro učitele 2. stupně základních
škol a také učitele středních škol: Základy maker kultury
(technicky orientované dovednosti pro 21. století)
Datum a místo konání: 19. a 26. 11. a 3. 12. v prototypové
dílně PrusaLab v Praze
Holešovicích. Další
informace a přihlášky
ZDE. (Školy zřizované
Středočeským krajem
obdrží od zřizovatele
50 % dotaci na
účastnický poplatek.)
l Svaz měst a obcí ČR zveřejnil pozvánku na konferenci
Příjemné a odolné město pořádanou Nadací Partnerství.
Jedná se o Celostátní konferenci a vyhlášení soutěže
Adapterra Awards 2021. Inspirujte se nejlepšími nápady, které
pomáhají ochlazovat naše města a zadržovat vodu v krajině.
Kdy: 4. 11., 13:00-19:30. Kde: HubHub – Palác ARA,
Perlová 5, 110 00 Praha 1. Více informací ZDE.
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Výjezdy vedení Středočeského kraje do regionu Milostivé léto – šance pro lidi s dluhy
Náplní výjezdů je setkání na radnicích, návštěva místních firem
a rozpočtových organizací a především diskuse s představiteli
místních samospráv a s občany. Aktuálně plánujeme následující
výjezdy ve dnech:
30. 11.
Rakovník
25. 1.
Beroun
22. 2.
Kladno
29. 3.
Poděbrady
26. 4.
Kolín
24. 5.
Čáslav
28. 6.
Kutná Hora
Harmonogram může
doznat změn, za
pochopení předem
děkujeme.

28. 10. startuje projekt Milostivé
léto. Žijí ve Vaší obci lidé, kteří
se potýkají s dluhy? Řekněte jim
o projektu Milostivé léto! Jde
o jedinečnou příležitost pro všechny,
kteří jsou v exekuci s dluhem
u veřejnoprávních oprávněných
(věřitelů). Kdo do 28. 1. 2022 zaplatí
zbývající jistinu (dluh) a k tomu
přidá 908 Kč jako náklady (750 Kč
+ DPH), ten tímto svou exekuci
ukončí. Týká se to dluhů, které mají
lidé vůči veřejnoprávním institucím,
tedy veřejné správě a také institucím
s jakýmkoli majetkovým podílem
státu/kraje či obce. Konkrétně jde

třeba o dluhy za dopravními podniky,
zdravotními pojišťovnami nebo např.
i za energetickou společností ČEZ.
Platba musí být připsána na účet
exekutora v období akce, tedy od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Další
podrobnosti najdete např. ZDE.

Aktuality
Ohlédnutí za volbami
Ve Středočeském kraji hlasovalo 67,95 %
oprávněných voličů. Strany, hnutí či koalice, které
získaly více než 5 % hlasů, jsou: Spolu 28,74 %, ANO
24,92 %, Piráti a Starostové 19,46 % a SPD 7,79 %.
Jak se volilo ve Vaší obci, můžete zjistit ZDE. Na
celkem 12 stanovištích drive-in v kraji hlasovalo
239 voličů. Nejvíce jich bylo na Praze-východ
(40 osob), nejméně v Příbrami, kde hlasovalo pouze
5 lidí. Přenosnou volební schránku si objednalo
celkově 136 voličů. Kromě 5 osob, které si stěžovaly
na včasné nedodání voličského průkazu, a asi 10
osob, které vstoupily do karantény v době, kdy již

nebylo možné volit zvláštními způsoby hlasování,
nebyly zaznamenány žádné zásadnější problémy
s průběhem voleb. Ze středočeských zastupitelů
získali poslanecký mandát za koalici Spolu: Martin
Kupka (ODS) a Jan Jakob (TOP 09), za hnutí ANO
2011: Jaroslava Pokorná Jermanová a František
Petrtýl a za koalici Piráti a Starostové: Vít
Rakušan, Ondřej Lochman a Martin Exner (všichni
STAN). Děkujeme všem členům volebních
komisí i starostům a zaměstnancům obcí za
jejich obětavou práci při přípravě a v průběhu
letošních voleb.

Hejtmanka s radními návštěvou Hořovic zahájila sérii výjezdů do kraje
„Výjezdy do kraje považuji za
velmi důležitou součást naší
práce. Něco jiného je úřadovat
od stolu a něco jiného je přijet na
konkrétní místa v regionu, mluvit
s lidmi a bezprostředně vidět
a slyšet, co řeší a s čím bychom
jim mohli jako kraj pomoci. Když
jsme před rokem nastupovali
do funkcí, řešil se hlavně covid
a podobné návštěvy v obcích
vůbec nepřicházely v úvahu. Proto
jsem ráda, že teď s nimi konečně
začínáme,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková.
Prvním místem, kam v rámci série
výjezdů hejtmanka s radními
zavítali, byly Hořovice, což je jedna
z 26 obcí s rozšířenou působností
v kraji. „Když jsme zvažovali, podle
jakého klíče obce vybírat, obce
s rozšířenou působností nám dávaly
největší logiku. Jsou to místa, kam
jsou lidé zvyklí jezdit, řeší tam své

Další kroky krajské delegace vedly
do Domova na Výsluní. Tento domov
poskytuje jednak sociální službu
pro seniory, provozuje domov se
zvláštním režimem a odlehčenou
službu spolu s terénními
a ambulantními pečovatelskými
službami. Domov pro své klienty
zabezpečuje i mnoho volnočasových
aktivit, jak se krajská návštěva na
místě přesvědčila: „Celý domov
je vyzdobený pracemi klientů
úřední záležitosti a jde o kompaktní
území, kde jsou podobné problémy.
Proto chceme postupně navštívit
všechny ORP v kraji. Zatím máme
výjezdy naplánované do konce
června,“ upřesnila hejtmanka.
Všechny výjezdy budou mít
podobnou strukturu – návštěva
místního zdravotnického zařízení
či domova pro seniory anebo školy,
vždy návštěva firmy a odpoledne
setkání se starosty a s občany.

„V Hořovicích jsme si prohlédli
nemocnici, navštívili porodnici,
která je s počtem 1 800 porodů
ročně vůbec největší ve
Středočeském kraji. Oddělení
následné intenzivní péče pro děti
tady bylo v roce 2014 otevřeno jako
první svého druhu v České republice.
Nemocnice je opravdu velmi
moderní a já jsem rád, že takové
zařízení v kraji máme,“ řekl radní pro
zdravotnictví Pavel Pavlík.
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a je vidět, že tahle generace ještě
opravdu ruční práce výborně ovládá.
Byli jsme se podívat i přímo v jedné
tvůrčí dílně, a já jsem rád, že jsme
si mohli chvíli povídat s klienty
a vyslechnout je. Ale nemyslete
si, že se tady jen malují obrázky
nebo peče cukroví – zdejší aktivní
senioři zvládají i práci na počítačích
nebo se účastní různých přednášek
a besed,“ řekl radní pro oblast
sociálních věcí Martin Hrabánek.
Dopolední program vedení kraje
završilo prohlídkou dílen SOŠ

a SOU Hořovice. Tato škola již
šestým rokem obhájila titul Škola
doporučená zaměstnavateli. Letos
získala v této anketě druhé místo.
Odpoledne se hejtmanka spolu
se členy krajské rady setkala
nejprve se starosty z Hořovicka,
a poté i s občany města Hořovice
a přilehlých obcí. Se starosty
i občany diskutovali zástupci kraje
o problematických záležitostech
regionu. Nejvíce otázek přicházelo
na téma doprava. „Chtěla bych
poděkovat všem, se kterými jsme

Aktuálně ke Covidu
Ve Středočeském kraji evidují hygienici k 26. 10. celkem
4 786 nemocných s covidem. Jen za včerejšek přibylo 667
případů. Nejvíce, 117, přibylo v okrese Praha-východ.
Ve středočeských nemocnicích je s covidem k 26.
10. hospitalizováno 35 lidí, z toho 9 na JIP. Většina
hospitalizovaných není očkovaná. „I když počet nemocných
výrazně roste, nemocnice naštěstí zatím nejsou zahlcené,
není potřeba omezovat péči. Chci všechny ujistit, že kdyby
se situace rapidně zhoršila, jsme připraveni urychleně zřídit
covidária,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.
Z hlediska počtu nových případů za posledních 7 dní v
přepočtu na 100 000 obyvatel je Středočeský kraj na
hodnotě 209,4. Reprodukční číslo R je ve středních Čechách
aktuálně na hodnotě 1,53.
V kraji stále fungují očkovací místa a také mobilní očkovací
týmy. Podrobnosti pod článkem.

COVID info

MOBILNÍ OČKOVACÍ
TÝM I U VÁS
Mají lidé ve vaší obci zájem o očkování?
Od 10. září pro ně můžete objednat mobilní očkovací tým!
Pro spojení s mobilním týmem, prosíme, kontaktujte
příslušného koordinátora.

l Mgr. Zuzana Hanková, 731 542 871,
okresy Mladá Boleslav, Nymburk
l Ing. Jiří Geissler, 605 231 332,
okresy Benešov, Beroun, Příbram, Praha - západ
l Tereza Poledná, 733 599 330,
okresy Kolín, Kutná Hora, Praha – východ
l MUDr. Radek Havlas, 731 634 468,
okresy Mělník, Kladno, Rakovník
Z jedné ampule je očkováno
6 (Pfizer), resp. 10 osob (Moderna).
Vakcínou nechceme plýtvat – proto
prosíme, objednávejte mobilní tým
až v okamžiku, kdy má o očkování
zájem 6, resp. 10 osob, popř.
násobky těchto počtů.
Přejeme pevné zdraví!
Středočeský kraj
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se v průběhu intenzivního dne
setkali, a děkuji také našemu
průvodci, starostovi Hořovic
Jiřímu Peřinovi. Jsem moc ráda,
že jsme měli možnost nahlédnout
zblízka do dění v kraji. Jak už
jsem říkala, je to pro nás velmi
cenné a užitečné,“ uzavřela Petra
Pecková.
V úterý 26. 10. se uskutečnil výjezd
do Dobříše. S ohledem na uzávěrku
tohoto vydání zpravodaje budou
informace o něm zařazené do
listopadového čísla.

Až do 28. 2. 2022 se žáci a studenti základních a středních škol ve Středočeském
kraji mohou zapojit do soutěže Kraje pro bezpečný internet a dozvědět se tak,
jak se bezpečně pohybovat na internetu a také možná vyhrát hodnotné ceny!
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.kpbi.cz.
Blahopřejeme Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Kladno, která
se stala absolutním vítězem celostátního kola soutěže ENERSOL. Soutěž zahrnuje
témata obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, úspor vody a snižování emisí
a zúčastnilo se jí celkem 20 škol z celé republiky. Družstvo SPŠ a VOŠ Kladno,
v sestavě Lukáš Hüttner, Filip Valkenta, Matyáš Tóth a Vít Petrák pod vedením
pedagogů školy
Jaroslava Mlejnka
a Jána Hýbla
zvítězilo s prací
„Suché podzemí
II“. Koncem října
čeká úspěšný
tým kladenské
průmyslovky účast
na mezinárodní
přehlídce v Plzni.
Vítězem soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný
projekt se stal Středočeský kraj
Projekt je připraven pro hlavní budovu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Mezi hlavní energetická opatření, která přispějí k energeticky úspornější budově
Krajského úřadu, patří zateplení stropní konstrukce, opatření na otopné soustavě,
úprava přípravy teplé vody, výměna zdroje tepla a výměna osvětlení za úsporná
LED svítidla (více viz ZDE).
Ve dnech 30. 9. – 1. 10. se uskutečnila porada tajemníků OÚ ORP s vedením
Krajského úřadu. Předmětem diskuse byly aktuální problémy v oblasti přípravy
voleb, aktuální epidemiologická situace, informace k rozvoji veřejné dopravy,
cyklodopravy a záchytných parkovišť P+R v kraji a dále projekt Bezpečný
Středočeský kraj a problematika vysokorychlostního kontrolního vážení ve
vztahu k ORP. Dále se účastníci věnovali i sociálně právní ochraně dětí a novému
stavebnímu zákonu. Další setkání s vedením Krajského úřadu s tajemníky OÚ ORP
se uskuteční 8. 12. na Krajském úřadu.
Děkujeme Vám všem, kteří jste vyplnili on-line dotazník spokojenosti se Setkáním
starostů měst a obcí s vedením Středočeského kraje, které se uskutečnilo 7. 9.
v Praze. Zároveň chceme poprosit ty, kteří se setkání zúčastnili a ještě dotazník
nevyplnili, aby tak učinili ZDE. Moc nám tím pomůžete připravit program
příštího setkání k Vaší ještě větší spokojenosti. Zároveň Vám přikládáme odkaz na
fotogalerii i pro ty, kteří se setkání nemohli zúčastnit, fotky jsou k dispozici ZDE.
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Informace z Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje
l Dobrá zpráva pro kulturu. Prostředky
z Fondu budou k dispozici již začátkem roku
2022. Zastupitelstvo schválilo 3 programy pro
poskytování dotací ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek v předpokládané výši
48 mil. Kč. Jedná se o programy na podporu
základních knihoven, na podporu kultury
a program na obnovu památek. Možnost žádat
o finance bude od 9. 12. 2021 do 3. 1. 2022 (více
informací ZDE). Doplňujeme, že alokace se ještě
může měnit, vzhledem k tomu, že zatím nebyl
schválen rozpočet na rok 2022.
l Na podporu cestovního ruchu ve
Středočeském kraji byly schváleny celkem
3 dotační programy v prozatimní výši
18,5 mil. Kč. Programy se týkají dotací na
podporu turistických informačních center, dále
pak dotací pro významné kulturní, společenské
a sportovní akce přispívající k rozvoji
cestovního ruchu a na podporu rozvoje
a fungování všech organizací destinačního
managementu. Podporované akce by měly do
regionu středních Čech přilákat turisty. Výbor

pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch
Zastupitelstva Středočeského kraje, který se na
programech výraznou měrou podílel, intenzivně
pracoval kromě jiného i na tom, aby se
přidělování dotací opíralo o nová transparentní
kritéria (mezi ně byly v případě dotací pro
významné kulturní, společenské a sportovní akce
po důkladném zvažování zařazeny např. Význam
akce, Tradice akce, Návštěvnost akce, Dopad na
cestovní ruch a Kritérium udržení tradice).
(Více informací ZDE). Žádosti bude možné
podávat prostřednictvím aplikace e-dotace.
l Celkem 7 mil. Kč pro Policii ČR
a Hasičský záchranný sbor schválilo
poskytnout Zastupitelstvo kraje. Finanční
dar ve výši 4 mil. Kč má pomoci Policii ČR
s pořízením bezpilotních dronů a zaměřovací
a zpracovatelské techniky, kterou dopravní
policie využije při ohledání míst dopravních
nehod nebo při pátrání. Další 3 mil. Kč budou
poskytnuty Hasičskému záchrannému sboru
Středočeského kraje na pořízení velitelských
a užitkových automobilů pro zásahovou

činnost. Vozy naleznou uplatnění i při živelních
pohromách či při řešení krizových situací
v období pandemie onemocnění COVID-19 (více
informací ZDE).
l Zastupitelé schválili přijmout investiční
úvěry v celkové výši 6,5 mld. Kč. Peníze půjdou
na předfinancování a kofinancování projektů
financovaných z fondů EU/EHP. Zajištění
dostatečného množství peněz na kofinancování
evropských projektů patří k největším prioritám
současného vedení Středočeského kraje (více
informací ZDE).

Novinky z odborů
Odbor zdravotnictví a Odbor životního prostředí Krajského úřadu mají od října nové vedení
Na post vedoucí Odboru zdravotnictví
nastoupila Mgr. Simona Dobisová.
Jejím cílem je například pokračovat
v transformaci dětských center na
centra komplexní péče, zajistit řádné
fungování Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje a prohloubit
spolupráci se všemi nemocnicemi
v regionu, tedy nejen těmi, které zakládá
Středočeský kraj.

Novou vedoucí Odboru životního prostředí
se od října stala Ing. Simona Jandurová. Na
Krajském úřadu Středočeského kraje pracuje
15 let, v posledních měsících byla pověřena vedením
odboru, předtím pracovala jako zástupce vedoucího.
Jejím cílem je jednak odbor zkonsolidovat, připravit
personální analýzu, a případně doplnit o nové posily.
Směrem k veřejnosti a obcím jsou pro odbor i nadále
klíčová témata nakládání s odpady, s vodami a také
strategie ochrany před negativními dopady sucha.

Dotace a fondy
Stále ještě můžete podávat žádosti o podporu do následujících programů (Fondů):
UZÁVĚRKA
15. 12. 2021 	Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
včasné přípravy projektů EU 2021+a NIP
17. 12. 2021
Středočeský Fond návratných finančních zdrojů
– rok 2021
17. 12. 2021 	Středočeský fond na podporu obecního bydlení
28. 6. 2024 	
Středočeský fond na podporu participativních rozpočtů
obcí a měst
28. 6. 2024	
Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024 pro obce do
2000 obyvatel
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První výzvy z nového Operačního programu Životní prostředí by mohly být vyhlášeny v řádu týdnů
Vláda schválila návrh Operačního programu
Životní prostředí 2021–2027 (dále jen „OPŽP“) na
začátku října. Má rekordní alokaci přes 60 mld.
Kč. Program nyní čeká jen na schválení Evropskou
komisí, které se očekává v nejbližších dnech.
Řídicí orgán je připraven vyhlásit první výzvy
prakticky ihned poté. Mnoho témat by mělo
být podpořeno v rámci průběžných výzev
s nastavenými vstupními parametry, kde se
předpokládá téměř jisté získání dotace.
První plánované výzvy by měly cílit na
následující aktivity: výstavba vodovodů
a kanalizací, energetické úspory veřejných
budov a hospodaření s dešťovou vodou.
Dobrou zprávou také je, že oproti minulému

období je operační program koncipován tak, aby
byl pro žadatele administrativně jednodušší.

I přes mnohá zjednodušení je však nadále
důrazně doporučováno konzultovat projekty
se Státním fondem životního prostředí coby
zprostředkujícím subjektem.
Podstatné je, že nově se OPŽP bude zaměřovat
na komplexní projekty. V jedné žádosti tak bude
umožněno řešit více investic, jako např. stavební
úpravy veřejné budovy v kombinaci s OZE
a zadržováním dešťové a využitím šedé vody.
U většiny aktivit jsou příjemci dotace obce
a jejich organizace (školy, zdravotnická zařízení
apod.), popř. obec coby vlastník pozemku.
Přehled specifických cílů OPŽP 2021–2027 a další
potřebné informace jsou k dispozici na webových
stránkách tohoto programu ZDE.

Kraj zjišťuje zájem o kotlíkové dotace
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů.
Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně
než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují
minimálně 3. emisní třídu.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku (Průzkum
zájmu o KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ ve Středočeském kraji (google.com), v kterém
uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje
a o jaký typ nového zdroje má zájem. Poskytnutí kontaktních údajů zaručí, že
registrovanému budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.
Základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ jsou k dispozici v příloze článku
ZDE. Další informace lze získat také zasláním dotazu na e-mail: kotliky@kr-s.cz.

Představujeme komise a výbory
Komise pro spolupráci s městy a obcemi
Komise pro spolupráci s městy a obcemi je
jednou ze tří komisí, které jako svůj poradní
orgán zřizuje Rada Středočeského kraje; jí se
také komise ze své činnosti zodpovídá.
Komise je devítičlenná a její členy navrhují
nejčastěji zastupitelské kluby; není ale
vyloučeno, aby byl po schválení Radou
kooptován i někdo, kdo o práci v komisi
sám projevil zájem. Její aktuální složení je
zajímavé tím, že jej tvoří jednak starostky
a starostové, kteří ve funkcích začínají, jednak
ti, kteří jsou na radnicích a úřadech řadu
let. Jedni přinášejí nový, neopotřebovaný
pohled, druzí zkušenost a realističnost.
Stejně významný je také fakt, že mezi členy
Komise patří starostové obcí o několika stech
obyvatelích i starostové mnohatisícových
měst. Každý řeší jiné úkoly, každý má pro
určitou agendu jinou citlivost. Heterogenní
profil Komise je zárukou její otevřenosti pro
problémy celého kraje. V čele Komise stojí
Petr Halada, mimo jiné šest volebních období

po sobě starosta
Kamýku nad
Vltavou.
Hlavním úkolem
Komise je
vyjadřovat se
k materiálům, které
jsou připravovány
pro předložení
do Zastupitelstva
Středočeského
kraje a přímo
se dotýkají obcí. Komise ale neprojednává
konkrétní případy např. jednoho stavebního
řízení, ale věnuje se rámci (např. Fondu obnovy
venkova nebo jiných dotačních titulů pro obce).
Intenzivně spolupracuje s dobrovolnými svazky
obcí, s místními akčními skupinami a samozřejmě
s městy/obcemi Středočeského kraje.
Komise jednak přednáší podněty z radnic na kraj,
jednak komunikuje starostům nové iniciativy
kraje – například Fond homogenizace krajské

dopravní infrastruktury. Využívá k tomu nejen
pravidelných zasedání, ale i dalších formátů,
včetně stále oblíbenějších webinářů.
Zasedání Komise jsou důsledně výjezdní,
odehrávají se vždy na některé z radnic a mají
zčásti seminární charakter. Jsou na ně zváni
starostové okolních obcí, kteří mají možnost
jednak s Komisí diskutovat, jednak se účastnit
přednášek odborníků, které Komise na pracovní
část svých jednání zve – naposledy např. na
téma památkové péče a kultury.
Obecně lze říci, že Komise představuje
obousměrný komunikační most mezi obecní
samosprávou a krajem. Současně Komise vedení
kraje nabízí komplexní pohled na život měst
a obcí, který se při úzce oborovém zaměření
jednotlivých odborů může občas štěpit,
atomizovat a ztrácet celistvé kontury. Trvale
obnovovat toto vědomí celku a zprostředkovávat
ho krajské politické reprezentaci je úkolem
a odpovědností Komise pro spolupráci s městy
a obcemi.
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Mohlo by se hodit
Platební portál Středočeského kraje (platby-sc.cz) aneb Zaplaťte poplatky snadno a zdarma
Středočeský kraj zajišťuje službu, která
občanům a také firmám či spolkům maximálně
zjednodušuje úhradu poplatků za služby v kraji.
Všechno jde zaplatit on-line. Tento nástroj lze
využít na jakékoli účely, např. na poplatky za
odpady, za psa, za zábor veřejného prostranství,
které jsou relevantní pro obce, ale také se hodí
na platby za školní družinu, na členský poplatek
fotbalového oddílu apod. (Středočeský platební
portál však není určen k nabízení produktů
a služeb podnikatelů, ani jiným obchodním
aktivitám za účelem zisku.)
Provozovatelem Platebního portálu je Regionální
dotační kancelář, příspěvková organizace, která
se snaží, aby kvalita a dostupnost služeb v kraji
byla pro obyvatele co nejlepší.
Občané si snadno vyhledají zapojené organizace
dle obce, v níž sídlí, a podobně jako v jakémkoli
e-shopu jednoduše vyberou produkt a jeho
variantu. Bez nutnosti registrace pak doplní
požadované informace a zvolí si vyhovující
platební metodu, ať už se jedná o platbu
kartou, převodem na účet či prostřednictvím
QR kódu. Vše bezpečně z domova, bez nutnosti
obcházet úřady nebo školy. A také bez

nutnosti dohledávat informace typu číslo
účtu příjemce, kolik aktuálně daná služba
v daném městě stojí apod.
Registrace subjektu, kterému budou občané či
firmy platit za jím poskytované služby, je velmi
snadná. Videonávod si můžete pustit ZDE.
Textový manuál je také k dispozici, naleznete
ho ZDE pod otázkou „Jak se zaregistrovat jako
organizace (škola, městský úřad, …) na platebním
portálu“.

Služby portálu jsou organizacím (příjemcům
plateb) i jejich klientům poskytovány zdarma.
Pouze při registraci musí organizace uhradit
poplatek 1,- Kč, aby se tak ověřila identita tohoto
subjektu.
Praktický příklad využití pro spolky a sportovní
kluby můžete vidět přímo na stránkách
Platebního portálu, viz např. zapojení SK Benešov
a způsob nastavení úhrady hráčských poplatků v
tomto systému ZDE.

Konec nesystematického sběru projektových záměrů. Nový Informační systém projektových
záměrů (ISPZ) pro kontinuální sběr je již v provozu
Obce, města, kraje a další subjekty jsou
opakovaně tázány různými státními
institucemi a dalšími aktéry na své priority,
plány a připravené projekty. Sesbíraná data
často nebývají systematicky zpracována
a zanalyzována, výsledky nejsou zveřejňovány
a často není potřeba sběru informací
ani náležitě odůvodněna. Nedochází ke
sdílení sesbíraných dat mezi jednotlivými
institucemi. S tím je konec díky ISPZ.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji
spustilo v srpnu letošního roku nový Informační

systém projektových záměrů (ISPZ). Systém je
primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí,
krajů a jimi zřizovaných organizací a orgánů státní
správy, nicméně své projektové záměry sem může
vložit prakticky kdokoliv, tedy jak ekonomický
subjekt, tak i fyzická osoba.
Spuštěním ISPZ vznikl jednotný a přehledný
informační systém pro dlouhodobý sběr
a průběžnou správu projektových záměrů, který
sníží byrokratickou zátěž a přinese kvalitní
a jednotná data. Tyto aktuální informace
budou dále zpracovávány pro účely tvorby

strategických dokumentů, analýz a nastavení
cílů regionální a dotační politiky.
Je vhodné do něj vkládat projekty investiční
i neinvestiční, strategičtějšího významu
(tj. nikoliv např. provozní výdaje nebo drobné
opravy), u kterých dosud nebyla zahájena
realizace a které dosud nejsou kryty právně
závazným aktem o poskytnutí dotace.
Přihlášení do ISPZ je možné prostřednictvím
autentizačních a autorizačních systémů státní
správy: Informačního systému datových
schránek (ISDS), Národního bodu pro
identifikaci a autentizaci (NIA) a Jednotného
identitního prostoru (JIP). V nich potom
probíhá registrace uživatelů a nastavení účtů.
Přístupové údaje do nich lze následně použít pro
vstup do ISPZ.
Středočeský kraj si Vás tímto dovoluje
požádat o aktivní využívání ISPZ v případě
přípravy jakéhokoli projektového záměru
a vložení aktuálních projektových záměrů ve
stádiu přípravy, a to nejlépe do 30. 11. 2021.
Pro případné zájemce je možné uspořádat
školení, kde Vám bude systém představen.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat
krajského administrátora, Kristiána Kuszniruka
(e-mail: kuszniruk@kr-s.cz, telefon:
777 499 818).
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Znovu připomínáme možnost bezplatné
konzultace k brownfieldům na území
Vaší obce. Středočeský kraj touto cestou
nabízí pomoc obcím, městům, soukromým
vlastníkům a dalším subjektům s opuštěnými,
neefektivně využívanými, zanedbanými, příp.
kontaminovanými územími označovanými
jako brownfieldy.
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Rychlá a efektivní podpora pro malé a střední podniky ze Středočeského kraje. To jsou programy INO
a EX. Regionální podnikatelé je mohou využít např. na vývoj a tvorbu prototypů výrobků, ověření poptávky
u zákazníků nebo při uvedení a expanzi na trh. Letos se přihlásilo již 22 středočeských firem. Garantem
programu je Středočeské inovační centrum (SIC). SIC nabízí široký okruh expertů pro spolupráci.
Na inovace produktu (program INO) může firma získat až 500 tisíc Kč. Pro úspěšné uvedení produktu na
trh (program EX) činí příspěvek na jeden projekt až 200 tisíc Kč. Míra podpory je v případě obou programů
až 75 %. Celková výše podpory pro oba programy je 12,6 mil. Kč. Možnost požádat o podporu je otevřena do
vyčerpání prostředků, nejpozději však do 2/2022. Více informací naleznete na webových stránkách SIC ZDE.

Utility Report: Získejte vyjádření k technické infrastruktuře ve Středočeském kraji zdarma!
Ulehčete si práci. K dispozici je on-line formulář usnadňující podání žádostí o
vyjádření k existenci sítí. Důvod žádostí může být také územní souhlas, stavební
řízení a jiné.
Do formuláře na odkazu https://mawis.eu/utilityreport/mesta/stredoceskykraj/ vyplníte údaje o žadateli/investorovi a plánované akci, následně označíte
relevantní území v mapovém okně. Díky vyznačení území se Vám zobrazí
seznam správců, kteří na daném katastrálním území mohou mít technickou
infrastrukturu. Ze seznamu správců si vyberete, které chcete oslovit (příp. které
Vám sdělil stavební úřad). Dále se Vám zobrazí doplňkové informace, sdělení
subjektu a možnost pro nahrání přílohy. Ve čtvrtém kroku zkontrolujete své
telefonní číslo, e-mail, zapíšete výsledek příkladu a žádost uložíte. Žádost se
odešle těm správcům, kteří ji elektronicky pomocí služby UtilityReport přijímají
(přímým zápisem do databáze/e-mailem). Rekapitulaci celé žádosti a rozdělení
správců, kteří byli obesláni elektronicky a které si musíte podat svépomocí,
naleznete v protokolu žádosti, který Vám přijde e-mailem.

Právní novinky
Změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí účinné od 1. 8. 2021
V souvislosti s přijetím stavebního zákona se s účinností od 1. 8. 2021
změnila některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „ZPV“). Konkrétně se úprava týká a) Podlimitních
záměrů a b) Práva na odvolání proti rozhodnutí i dotčených územních
samosprávných celků.
Podlimitní záměry (§ 4 ZPV): Úprava znamená, že podlimitní
záměr, který naplní kritéria uvedená v § 4 odst. 1 písm. d) ZPV,
již nepodléhá sdělení Krajského úřadu, ale rovnou podléhá
zjišťovacímu řízení. V souvislosti s tím oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí (v rámci odboru životního prostředí
a zemědělství na Krajském úřadu) upozorňuje na nedopatření,
které se ve schválené verzi zákona č. 284/2021 Sb. ve vztahu
k ZPV vyskytlo. Konkrétně jde o to, že ačkoliv ZPV na přílohu č. 3a
(oznámení podlimitního záměru) už nijak neodkazuje a v žádném
z postupů dle ZPV podle ní již nelze postupovat, příloha sama
v zákoně zůstala a zrušena bude až k 1. 7. 2023. Příloha č. 3a
k ZPV je však nyní nepoužitelná. Popsaný nedostatek zákona
je třeba vykládat tak, že dle přílohy č. 3a již nelze postupovat
a že pro podlimitní záměry je pro účely zjišťovacího řízení třeba
zpracovat a předložit oznámení podle přílohy č. 3 (popř. č. 4).
Právo na odvolání (§ 7 ZPV): Úprava zavedla právo dotčeného
územního samosprávného celku podat odvolání proti rozhodnutí
(o negativním závěru zjišťovacího řízení). V praxi to znamená, že
dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle ZPV, vydá o tom
rozhodnutí. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má
oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 a nově také dotčené
územní samosprávné celky.

Informace o Krajském úřadě, novinky
a užitečné informace naleznete:

Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se na
něco zeptat? Máte připomínky? Pište na adresu
obce@kr-s.cz.

