již tøetí èíslo Rozhledù Východní Moravy se nese v duchu
kvìtnového období pøedvolebního ruchu a aktivit všech
významných politických stran pro volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky. Proto jsme na
stránkách našeho newsletteru dali prostor zástupcùm –
lídrùm tìch politických stran a uskupení, kteøí budou
pravdìpodobnì za nás, jako zvolení zástupci, rozhodovat
v parlamentních lavicích. Otázky smìøovaly pochopitelnì
k tématice života ve mìstech a obcích a jejich odpovìdi si
mùžete pøeèíst uvnitø našeho magazínu.
Dùležitým bodem pro chod Sdružení mìst a obcí
Východní Moravy bylo dubnové podepsání memoranda
mezi SMO VM a Sdružením podnikatelù Zlínského kraje
o spolupráci a vzájemné kooperaci na spoleèných akcích
a projektech. O navázání úzké spolupráce s Centrálou
cestovního ruchu VM jsme informovali již v minulém èísle.
Se zástupci významných mobilních operátorù,
energetickou agenturou èi velkými pojišovacími
spoleènostmi svoje jednání dotahujeme do návrhu
konkrétní smlouvy – jde nám ve všech pøípadech
o vytvoøení optimálních a výhodných podmínek pro mìsta
a obce, èleny našeho Sdružení.
V tomto kvìtnovém èísle se dále seznámíte v rubrice
Slovo starosty s problematikou Hulína (již døíve to byli
starostové Vsetína a Uherského Brodu), naleznete
pravidelné informace z Regionální rozvojové agentury VM
a spoustu dalších zajímavostí.
Pøeji vám na konci kvìtna – pøi volbách do PS PÈR –
šastnou ruku!

Anketa s lídry kandidátek politických stran
Vážení kandidáti do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky,
obracíme se na vás jako na lídry kandidátek svých politických stran
jménem Sdružení mìst a obcí Východní Moravy a jeho internetového mìsíèníku
Rozhledy Východní Moravy.
Tento magazín má za úkol pøedevším informovat èleny Sdružení
o chystaných projektech z fondù Evropské unie a názornì pøibližovat
problematiku, která obce v našem kraji zajímá.
Sdružení mìst a obcí Východní Moravy má za sebou více jak 11 let své
existence a jeho èlenskou základnu tvoøí asi tøetina obcí Zlínského kraje
a pøibližnì jedna tøetina obyvatel. Považujeme proto sebe za nejvìtší apolitické
sdružení obcí ve Zlínském kraji.
V relativnì krátké dobì nás èekají volby do poslanecké snìmovny, které
ovlivní smìøování naší zemì na další období. To bude mít jistì dopad na život
obèanù a i chod mìst. Je tudíž pochopitelné, že chceme pøinést naším èlenùm
a ètenáøùm informace, které jim pomohou orientovat se v programech
jednotlivých stran v dopadech na obce a život v nich. Chtìli bychom proto znát
váš názor a samozøejmì odpovìdi na otázky, které jsou níže uvedeny.

Poznámka redakce:
Výbìr politických stran a jejich øazení vyplývá z pøedvolebního celostátního
prùzkumu agentury STEM, který byl proveden na pøelomu bøezna a dubna t.r.
Pøíspìvky jednotlivých lídrù oslovených politických stran nebyly kráceny,
upravovány a ani do nich nebylo redakènì zasahováno. Fotografie byly použity
z oficiálních webových stránek a jiných internetových prezentací.

Zdenìk Škromach,
lídr kandidátky ÈSSD za Zlínský kraj
1) Jak myslíte ve svém pøedvolebním
programu na obyvatele malých mìst
a obcí? Pokud ano, v jakých konkrétních
oblastech?
Naším perspektivním cílem je dlouhodobì
vyrovnaný rozpoèet na úrovni centra s autonomií regionálních a místních
rozpoètù pøi nejmenší nutné míøe pøerozdìlování. Významných úspor rozpoètových výdajù lze docílit racionalizací státní
správy. Pøevod maxima objemu rozpoètových prostøedkù na co nejnižší stupeò
samosprávy navíc omezí plýtvání
prostøedky daòových poplatníkù, nebo zde
lze poèítat se zvýšením prùhlednosti a tím
i možností veøejné kontroly jednotlivých rozpoètových kapitol.
V souvislosti s ukonèením procesu masové
privatizace navrhujeme následnì zrušit
Fond národního majetku a výkon jeho
èinnosti pøevést na jiné instituce. Za
významný zdroj úspor je nutné považovat i
spoleèný výbìr daní a pojistného, který by
nepochybnì zjednodušil dosavadní agendu.Cílem podpory je vyvážený rozvoj
regionální struktury státu, snižování rozdílù
v úrovni rozvoje regionù a zvyšování jejich
konkurenceschopnosti. Abychom zabezpeèili fungující regionální politiku, je nutné
provést efektivní zmìny. ÈSSD pøipraví
nové rozpoètové urèení daní s cílem
stabilizace daòových pøíjmù obcí a mìst.
Umožníme zákonnou úpravu bytových

asociací zakládaných obcemi pro levnou
výstavbu a prosadíme podporu projektù,
kde lukrativní výstavba drahých bytù bude
vyvážena poètem novì vystavìných
sociálních levných nájemních bytù pro obce
a družstva.
Prioritou je i rozvoj infrastruktury. V dobì
ekonomické krize by také mìlo docházet
k investicím do veøejné struktury mìst a obcí, které podporují zamìstnanost. Právì
zamìstnanost by mìla být v této dobì
prioritním zájmem.
ÈSSD vnímá problematiku venkova se
všemi jeho souèasnými problémy. Chceme
se proto zabývat i problematikami obèanských sdružení, jejichž význam v souvislosti s transformací venkova stále stoupá.
Jsou to myslivci, rybáøi, zahrádkáøi, vèelaøi,
chovatelé drobného domácího zvíøectva
a další. Chceme s tìmito organizacemi
spolupracovat a nabízíme jim naši podporu.
Na ty na všechny dosavadní vlády ODS
s Petrem Neèasem a Miroslav Kalouskem
zapomínaly.
Sociální demokracie se úzce zamìøuje také
na problematiku postupného vylidòování
venkova. To, co dnes pøedvádìjí pravicové
strany v èele s ODS a TOP09, je èistou
ukázkou toho, jak venkov za nìkolik let
zcela zlikvidovat, pøestìhovat obyvatele do
panelákových sídliš, pùdu a lesy prodat
zahranièním zájemcùm, vymýtit lesy,
zlikvidovat zemìdìlství a dovážet levné
a nekvalitní potraviny ze zahranièí.
Naopak pro ÈSSD je venkov nenahraditelnou souèástí naší spoleènosti. Kritický
demografický vývoj v ÈR totiž ohrožuje
budoucnost èeského národa a staví do
popøedí nutnost vìnovat zvýšenou pozornost zlepšování životních podmínek
rodin s dìtmi, a to také na venkovì. Stát,
obec a celá spoleènost musejí vytváøet
klima, v nìmž mohou uplatnit mladí lidé
právo na realizaci svých rodièovských tužeb
bez obav z nepøimìøeného poklesu životní
úrovnì.
Být rodièem je nejen nezadatelné právo
obèana, ale i významnou životní hodnotou.
Èlovìk však není pouze rodièem, ale
soubìžnì i obèanem s právem na práci, na
úèast ve veøejném životì a všech kulturnìspoleèenských možnostech. Péèe o dìti
vede rodièe, aby zvážili, jak všechno sladit,

to je: být souèasnì rodièem nezaopatøených
dìtí, dítìtem svých starých rodièù,
ekonomicky i veøejnì èinným obèanem
s nárokem na osobní zájmy, potøebou
oddechu, kulturního, sportovního a jiného
vyžití. Rodièe se v zájmu svých dìtí musejí
podle jejich vìku a potøeb èasovì i finanènì
omezovat.
Nelze pøipustit, aby péèe o dìti degradovala
rodiny do skupin s enormnì nízkými pøíjmy,
zejména s problémy získat zamìstnání pro
matky malých dìtí. Na druhé stranì si
spoleènost musí všímat i tìch rodièù, kteøí
pro pracovní zatížení nenacházejí èas na
výchovu svých dìtí.
Výchova dìtí není jen soukromou záležitostí
rodièù, ale i významným prvkem úspìšného
rozvoje celé spoleènosti. Pomoc rodinám
není zátìž, která ujídá ze státního rozpoètu,
ale investice do budoucího rozvoje
spoleènosti, co se týká i zmínìného
problému s vylidòováním venkova.
ÈSSD zdùrazòuje právo obèanù na
svobodné rozhodování, kdy a kolik dìtí
chtìjí pøivést na svìt. Nadále budeme
prosazovat pøídavek na dítì jako právo
dítìte, jako pøíspìvek spoleènosti na výživu
a výchovu dìtí, který náleží všem dìtem bez
rozdílu. Chceme, aby rodièovský pøíspìvek,
který umožòuje rodinnou péèi dìtem v nejnižším vìku, hradil nejménì jednu tøetinu
pracovních pøíjmù osob ve vìku 25–35 let a
rozšíøíme možnost èásteèné výdìleèné
èinnosti pøi pobírání této dávky.
Zavedeme „školní pøíspìvek“ jako jednorázovou každoroèní dávku odstupòovanou
podle stupnì školního vzdìlání. Zavedeme
dávky s dlouhodobou pùsobností, a to
formou „svìøeneckého fondu,“ pøípadnì
obdobu „novomanželské pùjèky“. Pøipravíme k diskusi návrh „Národního
programu podpory rodin s dìtmi“ s dùrazem
na vytváøení pøíznivých podmínek pro rodiny
s více než jedním dítìtem, a to pøedevším
u rodin s dvìma dìtmi. Vedle vlády a Parlamentu, které mají v rukou pøedevším
finanèní zdroje a zákonná opatøení,
vìnujeme pozornost komunální politice ve
prospìch rodin s dìtmi.
Významné místo mají obce, jejichž èinnost
ovlivòuje celou škálu životních podmínek
obèanù. Pro rozhodování o prvním èi dalším
dítìti je vedle finanèních pøíjmù velmi

dùležitá konkrétní situace v místì, kde žijí.
S tím souvisí samozøejmì podpora bydlení
a dopravní obslužnosti na venkovì.
Dostupnost škol vèetnì mateøských, lékaøe,
nákupù, ale i dostupnost zamìstnání pro
rodièe, zejména matky, musí být v oblasti
zájmù obecních I krajských zastupitelù
právì tak, jako možnosti smysluplného
využívání volného èasu pro dìti i rodièe,
bezpeèná ulice, park, høištì. Na chu mít
dítì a na spokojenost rodin pùsobí
odedávna dùvìra, že se situace celé zemì
i každé jednotlivé obce bude trvale zlepšovat, že na místech, kde se rozhoduje, jsou
lidé, kteøí chtìjí vytváøet stále lepší
podmínky pro život rodin s dìtmi v zájmu
budoucnosti èeského národa. Takoví lidé
z øad sociální demokracie již dnes jsou na
místech ve vedení øady mìst, obcí i Zlínského kraje. Po vítìzných volbách zajistí
sociální demokracie jejich èinnost i z pozice
správce státu.
2) Nedílnou souèástí života na venkovì je
okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém
programu k životnímu prostøedí?
Životní prostøedí je pro nás stìžejním
pilíøem programu a musíme jej udržet i pro
další generace. Navrhujeme proto
zjednodušit pravidla pro financování
výsadby zelenì v obcích a prosazujeme
pøedložení zákona o podpoøe zeleného
tepla a úspor a nový zákon o ochranì
ovzduší. Øešením je také vytvoøení
legislativních pøedpokladù tak, aby došlo ke
snížení skleníkových plynù a dalších
škodlivých látek minimálnì o 50% do roku
2050.
S ekologickou oblastí ale pøímo a úzce
souvisí podpora zemìdìlství a lesního
hospodáøství. Rozvoj zemìdìlství spolu
s rozvojem venkova je proto další z našich
politických priorit. Nejde pøi tom zdaleka jen
o rozvoj zemìdìlské výroby, ale o plný
a bohatý život všech obèanù žijících na
venkovì. Za jeden ze základù prosperujícího venkova považujeme rozvoj
zemìdìlského sektoru, tj. zemìdìlství
a lesnictví. ÈSSD si je vìdoma, že:
dotace pro zemìdìlce mají význam pro
ovlivòování vývoje cen potravin,

neúnosný ekonomický tlak na zemìdìlce
vede k pøekraèování biologických bariér
a ohrožuje zdravotní bezpeènost potravin.
V zemìdìlství se proto soustøedíme
zejména na:
zabezpeèení potravinové bezpeènosti, jak
z hlediska množství, tak kvality; systémem
podpor zlepšíme podnikatelské prostøedí
a umožníme zemìdìlcùm z produkèních
oblastí spravedlivou soutìž se zemìdìlci
z EU
respektování mimoprodukèní funkce
zemìdìlství v oblastech s nevýhodnými
pøírodními podmínkami, kde umožníme
systémem dotací existenci zemìdìlcù
v krajinì (s možností využít diferencovanou
platbu za její údržbu, zlepšení kvality krajiny
a životního prostøedí),
jeho sociální a hospodáøské funkce na
venkovì ve spolupráci s dalšími resorty
státní správy a umožníme tak rozvoj kvality
života na venkovì (dostupnost školství,
zdravotnictví, kultury apod.).
Zemìdìlství zachováme funkèní na celé
ploše zemìdìlské pùdy, aby bylo možné
pružnì reagovat na jakékoliv politické,
hospodáøské nebo klimatické zmìny.
Budeme i nadále podporovat sdružování
prvovýrobcù do obchodních organizací,
zasáhneme proti nekalým praktikám
prodejních øetìzcù, které rùznými cestami
(zneužívání dominantního postavení k tlaku
na nízké nákupní ceny, odložení splatnosti
dodávek atd.) dosahují pøerozdìlení zisku
ve svùj prospìch. Budeme podporovat
formy ekologicky únosné zemìdìlské
velkovýroby, kterou považujeme za
ekonomicky efektivnìjší, bez ohledu na to,
zda jde o zemìdìlská družstva, spoleènosti
nebo soukromì hospodaøící rolníky.
Chceme umožnit zemìdìlským podnikatelùm nabývat pùdu za výhodných
podmínek, aby došlo ke sladìní její
majetkové držby a uživatelských práv.
Lesy nadále považujeme za významné
celospoleèenské vlastnictví a lesní
hospodáøství budeme orientovat na trvalý
rozvoj jejich produkèních, a mimoprodukèních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesù. Trváme na tom, aby
nedošlo ke zvýšení objemu tìžby nad
úroveò objemu pøírùstku døevní hmoty. Les

musí zùstat pøístupný všem lidem,
využitelný pro sportovní, rekreaèní a myslivecké úèely. Garantem splnìní tìchto cílù
jsou stabilizované vlastnické struktury
správcù lesù, a proto je pro nás nepøijatelné,
aby docházelo k jejich rozbití, jak se snaží
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V nakládání se základními složkami
životního prostøedí, jako jsou pùda,
horninové prostøedí, vzduch, voda i les
budeme úèinnými nástroji prosazovat
veøejný zájem. Zasadíme se proto o uchování souèasné rozlohy lesù ve státním
vlastnictví a velkoplošných chránìných
území, zvláštì národních parkù. Naše
legislativa pro ochranu pøírody a krajiny je
na evropské úrovni a jakékoli její oslabování
je nepøípustné. Vlastníkùm lesù a jiných
pozemkù zaruèíme kompenzace, pokud
bude vyžadováno omezení produkce
z dùvodù prosazování mimoprodukèních
funkcí v lesích a zemìdìlské krajinì. To se
týká pøedevším všech chránìných území.
Budeme podporovat postupné zvyšování
podílu stanovištnì vhodných druhù døevin
v lesích a používání pøírodì blízkých
zpùsobù hospodaøení ke zlepšení jejich
biodiverzity a stability.
Zamìøíme se i na obnovu retenèní
schopnosti krajiny, rybníkù a rybnièních
soustav. Na obnovu mokøadù a pøirozených
tokù s cílem zlepšení vodních a klimatických
pomìrù. Dále pøipravíme program vybavení
obcí na území národních parkù a následnì
dalších velkoplošných chránìných území
vyhovujícími systémy zásobování pitnou
vodou a èistìním odpadních vod.
Princip solidarity uplatníme i v aktivní
politice zamìstnanosti, pøi vytváøení nových
pracovních míst ve výrobách, které mají
pøíznivý dopad na životní prostøedí.
Pøechodem k environmentální ekonomice
budeme rozvíjet programy aktivního využití
volného èasu podporou èinnosti mimo
zamìstnání. Budeme prosazovat zvýšení
dotací ekologickému zemìdìlství,
podporujícímu zdravý životní styl lidí,
budeme podporovat komplexní úpravu
øešení lokální využitelnosti obnovitelných
zdrojù energie.
Dokonèíme komplexní úpravu øešení
lokální využitelnosti obnovitelných zdrojù
energie. Pøipravíme legislativní a finanèní

nástroje na podporu spolkové èinnosti, která
se zamìøuje na propojenou ochranu
zejména pøírody, krajiny a kulturního
dìdictví. Vytvoøíme legislativní a metodické
pøedpoklady pro rozvoj ekologických forem
cestovního ruchu, zejména na úrovni obcí
a krajù.
Budeme klást vìtší dùraz na ochranu
ovzduší v souvislosti s oxidy dusíku z výfukových plynù. Za nástroje vedoucí ke
zlepšení tohoto stavu považujeme:
Ekonomicky motivovat pøevádìní
individuální dopravy na hromadnou s využitím zavádìní integrovaného systému.
Podporu pøevádìní transitní kamionové
dopravy na železnici.
Budování obchvatù silnièní dopravy mimo
obce.
3) Jako budoucí zástupci obèanù v Parlamentu si urèitì kladete stejnou otázku v èem a jak by se mohla zmìnit souèasná
infrastruktura obcí? Je souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm
a obcím spravedlivý?
Musíme pøedevším zachovat dostupnost
rozsáhlé škály veøejných služeb. Lidé jsou
citliví na pøístup ke zdravotní péèi,
vybavenost školskými zaøízeními, kvalitu
místních komunikací a veøejné dopravy
i možnosti kulturního a zájmového vyžití.
Financováním tìchto oblastí prostøednictvím využití prostøedkù z fondù EU
dosáhneme rozvoje infrastruktury tak, aby
zvýšilo kvalitu života obyvatel.
Co se týèe pøidìlování penìz - potøeby mìst
a obcí jsou velké a je jisté, že budou vždy
vyšší než možnosti státního rozpoètu.
Prùmìrné sdílené daòové pøíjmy na jednoho
obyvatele u mìst nad 150 000 obyvatel jsou
pøedmìtem kritiky. Co je však skuteènì
špatné, tak to je, když již tak napjaté pøíjmy
jsou sníženy populistickými opatøeními
v oblastech daòových zákonù. Danì z pøíjmu jsou totiž podle rozdìlení rozpoètového
urèení daní nemalými pøíjmy našich obcí.
Daòový experiment vlády ODS, který velmi
tvrdì a pro mì zcela nepochopitelnì
podporuje i TOP09 v èele právì s nìkterými
starosty obcí a mìst, tak zapøíèinil
významný propad pøíjmù obecních

rozpoètù. Napøíklad Svaz mìst a obcí proto
požaduje garance pøíjmù v pøípadì výpadkù
zpùsobených zmìnou v daòových
zákonech. Osobnì však vidím problém
jinde. Na obec se kladou stále nové a nové
povinnosti v oblastech pøenesené
pùsobnosti. Rozpoètové urèení daní by tak
mìlo pøedevším zohlednit obecní náklady
na vykonávání tìchto èinností a také
podrobit pøenesenou pùsobnost obcí
legislativní analýze, zda je možné tyto
èinnosti nìjakým zpùsobem vykonávat
efektivnìji. A v tom spatøuji naší prioritu.
Co se týká zmínìného rozvoje infrastruktury
mìst a obcí, tak ten úzce souvisí s podporou
bytové politiky. Tak jako v každé oblasti
èinnosti ve spoleènosti se neobejdeme bez
základního zázemí, tak i èlen této
spoleènosti – èlovìk – ve vìtší nebo menší
míøe potøebuje své vlastní zázemí – místo,
kde je doma, kde má svoji rodinu, své
nejbližší. Proto byt a bydlení má pro rozvoj
obèana nezastupitelnou hodnotu, o kterou
musí pøedevším vlastním pøièinìním
usilovat, nelze ji však v sociálnì
diferenciované spoleènosti pøenechat jen
živelnému pùsobení trhu. Bydlení
spolurozhoduje o kulturní úrovni zemì.
Nelze je oddìlit od celkového sociálnìekonomického rozvoje zemì. Je
podmínkou soudržnosti spoleènosti,
spokojenosti obèanù, rozvoje osobnosti
èlovìka, jeho pracovní mobility i uspokojivìjších trendù v populaèním vývoji.
V demokratické spoleènosti s tržní
ekonomikou je byt a bydlení (pro jejich
vysokou cenu a nezastupitelnost) vìcí
soukromou i veøejnou, tedy veøejným
statkem, ale i z b o ž í m .
Cílem naší politiky bydlení je:
podpora bytové výstavby nájemních,
družstevních bytù a také bytù v soukromém
vlastnictví,
pøednostní vytvoøení podmínek pro zvýšení
dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a
seniory,
posílení péèe o stávající bytový fond,
poskytování adresných dávek na bydlení na
sociální ochranu domácností, ochrana
nájemních vztahù.
Pøi realizaci politiky bydlení:
bude zajištìna podpora startovních bytù pro
mladé rodiny a podpora investic na domovy

dùchodcù, domovy – penziony a domy s peèovatelskou službou,
budou uplatòovány pøímé a nepøímé
nástroje,
bude zohlednìn územní princip,
bude stanovena souèinnost obcí pøi tvorbì
a realizaci bytové politiky.
Pro zajištìní a pøekonání dlouhodobé krize
v bytové výstavbì s respektováním všech
forem vlastnictví je nutné ve støednìdobém
horizontu zvýraznit podporu nájemní bytové
výstavby na neziskovém principu. Celkovì
jde o výrazné posílení a zefektivnìní
podpory z veøejných prostøedkù v úrovni 1,5
– 2 % HDP.
Bìhem pøíštích pìti let chceme získat 45–50
tisíc bytù roènì s dùrazem na podporu
výstavby nájemního bydlení na neziskovém
principu a podpory družstevního bydlení
formou neziskových spoleèenstev (bez
možnosti budoucích pøevodù bytového
fondu do vlastnictví event. podporou obnovy
historických tradic nájemního a družstevního bydlení). Naším cílem je pokrytí
pøirozeného úbytku bytového fondu a vytvoøení pøimìøeného pøedstihu nabídky nad
poptávkou. Souèasnì tím nepøímo vytvoøíme jeden z pøedpokladù stability cen
bydlení (nájem, poplatky za užívání bytu,
ceny stavebních prací aj.)
Pozornost bude zamìøena i na pokraèování
výstavby obecních nájemních bytù. Ta bude
zahrnovat jak øešení konkrétních místních
problémù spojených s bydlením, napøíklad
vyrovnání nepomìru mezi trhem bydlení
a trhem práce, tak posílení nabídky bytù pro
jednoznaènì vymezené cílové skupiny
domácností.
Naše koncepce vychází z pøedpokladu, že
efektivní bytovou politiku lze realizovat
pouze tehdy, jsou-li dobøe vymezeny
kompetence orgánù veøejné správy. Je
tøeba novì stanovit rozdìlení kompetencí
mezi centrální vládou, kraji a obcemi.
4) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?

Výraznì zjednodušíme pravidla a metodiku
k Operaènímu programu životního prostøedí,
aby se obcím zpøístupnily pøedevším dotace
na obnovitelné zdroje energie, zateplování
veøejných budov, na kanalizace a èistírny
odpadních vod. Zajistíme v maximální
možné míøe èerpání prostøedkù z EU a rozvineme informovanost o možnosti získání
tìchto prostøedkù. Chceme se zamìøit na
pøípravu dalšího programovacího období na
roky 2014 – 2020 s cílem dosáhnout
maximálního podílu na prostøedích z EU.
Pokud bych mìl být konkrétnìjší, tak musím
zmínit hlavnì podporu podnikání malých
a støedních firem, podnikatelù a živnostníkù. Právì ti dokážou pøi kvalitní podpoøe, kterou jsme schopni jim zajistit,
podílet se na dalším rozvoji mìst a obcí.
Proto se zamìøíme na:
využívání finanèních zdrojù fondù EU,
programù Podnikání a inovace, Výzkum
a vývoj pro inovace, Vzdìlávání pro
konkurenceschopnost, Lidské zdroje
a zamìstnanost a Regionální operaèní
program Støední Morava,
podporu podnikatelských projektù pro
malé a støední firmy s využitím finanèních prostøedkù z národních programù,
podporu realizace projektù financovaných z EU prostøednictvím krajské
organizace Regionálního podpùrného
zdroje (programy Podpora, Mikroúvìr
a Zlínský regionální úvìr).
Na závìr bych chtìl zdùraznit, a to právì ve
vztahu k malým mìstùm a obcím, že
i nadále, stejnì jako v minulých letech
budeme podporovat materiálnì i odbornou
pomocí dobrovolné a neziskové obèanské
aktivity, jako jsou hasièské sbory, myslivecké
a rybáøské spolky, kulturní soubory,
amatérské sportovní kluby (zejména
mládežnické), aktivity a organizace hájící
zájmy dìtí, seniorù, hendikepovaných
spoluobèanù a obèanù ohrožených
sociálním vylouèením.

2) Nedílnou souèástí života na venkovì
je okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém
programu k životnímu prostøedí?

Petr Neèas
lídr kandidátky ODS za Zlínský kraj

1) Jako informaèní bulletin pro Sdružení
mìst a obcí Východní Moravy se vás
ptáme – jak myslíte ve svém volebním
programu na obyvatele malých mìst
a obcí? Pokud ano, v jakých konkrétních
oblastech?
Samozøejmì se náš volební program vìnuje
rozvoji mìst a obcí. Navrhujeme napøíklad
vyšší finanèní autonomii obcí, protože obce
nejlépe vìdí, jak peníze použít, jestli chtìjí
stavìt školku, opravovat silnice nebo
vybudovat vodovod. Omezíme proto
pøerozdìlování a nahradíme nenárokové
dotace ze státního rozpoètu a pøevedeme je
pøímo obcím a mìstùm.
Zároveò zjednodušíme administrativu pøi
rozdìlování strukturálních fondù. Èeská
republika má mít pøechodné období pro
èerpání evropských fondù i po roce 2013.
Zajistíme, že ÈR dostane prostor pro
dobudování vodohospodáøské
infrastruktury.
Plánujeme také zjednodušit stavební zákon.
Usnadníme tak život všem stavebníkùm
a odstraníme hlouposti, které se do zákona
dostaly za vlády sociální demokracie.

Nejvìtším problémem životního prostøedí je
kvalita ovzduší. Stále se potýkáme s problémy zneèištìní ovzduší drobnými
prachovými èásticemi. Proto podporujeme
úspory energie a její efektivní využívání ve
výrobì i spotøebì, a už jde o moderní
úèinné technologie výroby, úsporné
zateplené budovy, nebo úsporné spotøebièe.
Prosazujeme také zvýšení podílu krajù
a obcí na správì chránìných èástí pøírody.
Obce budou spolurozhodovat o stanovení
celospoleèenských zájmù na pøíslušné
úrovni. Dobudujeme èistírny odpadních vod
kanalizace ve mìstech a obcích na úroveò
požadavkù 21. století. Prosazujeme pøijetí
takových opatøení pøi zemìdìlském
hospodaøení v krajinì, která v ní zajistí
zadržování vody a trvalou ochranu
podzemní i povrchové vody.
Ke kvalitnímu životnímu prostøedí také
pøispìje plynulá a èistá doprava. Podporujeme proto další budování dopravní
infrastruktury, která tranzitní dopravu
vyvede pomocí obchvatù z center mìst
a obcí, zvýší plynulost a sníží zátìž ovzduší.
3) Jako budoucí zástupci obèanù v Parlamentu si urèitì kladete stejnou otázku –
v èem a jak by se mohla zmìnit souèasná
infrastruktura obcí? Je souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm a
obcím spravedlivý?
Jsem pøesvìdèen, že malé obce jsou stále
znevýhodòovány a mají mnohem tìžší
postavení pøi získávání finanèních
prostøedkù. V následujícím období budeme
proto navyšovat pøíjmy obcí zmìnou zákona
o rozpoètovém urèení daní. Tato zmìna
bude spravedlivá pro všechny. Nebude
znevýhodòovat ani malé, ani velké obce.

4) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?
Podporujeme financování „zelených
projektù“ nejen v rámci operaèního
programu Životní prostøedí, ale v rámci
všech dalších operaèních programù, které to
umožòují. Dlouhodobì je cílem ODS na
pùdì Evropské unie také spravedlivìjší
výpoèet dotaèních podpor pro zemìdìlce.
V souladu s trendy Evropské unie budeme
podporovat myšlenku dotací do zemìdìlství
jako plateb za zajištìní veøejného zájmu,
kterým je obecnì péèe o krajinu a životní
prostøedí. Prostøedkem k tomu je podle nás
pøesmìrování podstatné èásti dosavadních
plošných dotací na programy rozvoje
venkova. Upøednostòujeme, aby peníze
z dotací šly pøedevším na rozvoj místní
infrastruktury.

Vladimír Koníèek
lídr kandidátky KSÈM za Zlínský kraj
1) Jako informaèní bulletin pro Sdružení
mìst a obcí Východní Moravy se vás
ptáme jak myslíte ve svém pøedvolebním
programu na obyvatele malých mìst
a obcí? Pokud ano, v jakých konkrétních
oblastech?
V programu KSÈM je obsažena podpora
zmìny rozpoètového urèení daní ve
prospìch menších obcí, podpora péèi o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel,
pracovní pøíležitosti, dostupnost služeb
a dopravní obslužnost venkovského
osídlení.
2) Nedílnou souèástí života na venkovì je
okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém
programu k životnímu prostøedí?
Zdravému životnímu prostøedí je v programu
vìnována celá kapitola, napø. prosazujeme
ochranu zemìdìlského pùdního fondu a zelenì, podporu rekultivace, sanace a úèinná
opatøení proti zneèišování pùdy. Výsadbu
druhovì pestøejších lesù; vymezování prvkù
územního systému ekologické stability
v územních plánech a realizaci tìchto plánù.
Je nutno urèi spoleèensky pøijatelné a úmìrné meze tìžbì nerostných surovin.

3) Jako budoucí zástupci obèanù v
Parlamentu si urèitì kladete stejnou
otázku - v èem a jak by se mohla zmìnit
souèasná infrastruktura obcí? Je souèasný model pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm a obcím spravedlivý?
Aktuální model pøidìlování penìz mìstùm
a obcím je nevyvážený. Rozpoètové urèení
daní je potøeba zmìnit ve prospìch menších
obcí.
4) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?
Poslanecká snìmovna nerozhoduje ani
o jednom z programù, fondù, ani nevybírá
žádné projekty z tìchto programù a fondù.
Zájmem nás všech by mìlo být, aby všechny
poskytované prostøedky byly efektivnì
a hospodárnì využity.

Úkolem naší generace není jen životní
prostøedí chránit, ale jeho stav poškozený
mínulými desetiletími výraznì zlepšit.
Klademe dùraz na úspory energií,
energetickou bezpeènost, zlepšení stavu
èeských lesù, zadržování vody v krajinì
a zabraòování zbyteèným záborùm,zvýšit
povìdomí obyvatelstva o dopadech
zneèištìného ovzduší na zdravotní stav
s cílem omezit používání nevhodných druhù
paliv v lokálních topeništích.

Petr Gazdík
lídr kandidátky TOP 09 za Zlínský kraj
1) Jako informaèní bulletin pro Sdružení
mìst a obcí Východní Moravy se vás
ptáme – jak myslíte ve svém pøedvolebním programu na obyvatele malých
mìst a obcí? Pokud ano, v jakých
konkrétních oblastech?
Starostové a nezávislí podporují stranu TOP
09 právì proto, že spokojená obec
spolupracujících lidí je jedním z pilíøù celého
volebního programu TOP 09. Jsme dennì
s našimi obèany a øešíme jejich problémy.
Nejsme mnohaletým pùsobením ve
Snìmovnì odtrženi od reality obyèejných
lidí a jejich problémù. Zásádním problémem
všech obcí a menších mìst je daòová
diskriminace, kdy celý Zlínský kraj doplácí
na 4 nejvìtší mìsta Èeské republiky. Díky
aktivitì starostù se podaøilo v roce 2008
snížit v Evropì nevídaný rozdíl mezi
obèanem nejmenší obce a Prahy z 6,5
násobku na takøka 5 násobek. Programem
TOP 09 je zvýšit pøíjmy obcí a menších mìst
a snížit nepomìr na 2,5 až 3 násobek.
A zvýšení pøíjmù umožní obèanùm obcí
zkvalitnìní života: v obcích a mìstech mladým lepší bydlení, školky, školy,
spoleèenské aktivity, starším pak dùstojné
a aktivní stáøí mezi svými.
2) Nedílnou souèástí života na venkovì je
okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém
programu k životnímu prostøedí?

3) Jako budoucí zástupci obèanù v Parlamentu si urèitì kladete stejnou otázku v èem a jak by se mohla zmìnit souèasná
infrastruktura obcí? Je souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm
a obcím spravedlivý?
Rozhodnì není!!! A velkou zhoubou jsou
t a k é D O TA C E ! R o z d ì l u j í s e
netransparentnì, klientelisticky a korupènì.
Navrhujeme zrušení vìtšiny národních
dotací vèetnì tolik nechvalnì známého
"porcování medvìda" a rozpuštìní tìchto
prostøedkù do obcí a mìst na obyvatele.
Samosprávy nejlépe ví co je v jejich obcích
a mìstech potøeba a zvýšením objemu
prostøedkù se obecní volby stanou nejenom
soutìží osobností ale i programù. Navíc se
výraznì ušetøí na administraci, úøednících
ministerstev a omezí se korupce.
4) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?
Pøedevším budeme upøednostòovat jejich
výrazné zjednodušení. Èeská republika má
24 operaèních programù, Španìlsko 1!!!
Každý z nich má jiné pravidla. Více než 1/3
prostøedkù se projí nesmyslnou
administrativou a byrokracií, nefunguje
prùbìžné financování, celý systém je velmi
neefektivní a brání využití všech alokovaných prostøedkù. Jedním z pomìrnì
dobøe fungujících na ktarý bychom rádi
kladli dùraz je Regionální operaèní program,
ve kterém je však velmi málo prostøedkù.

Michaela Šojdrová
lídr kandidátky KDU-ÈSL za Zlínský kraj
1) Jako informaèní bulletin pro Sdružení
mìst a obcí Východní Moravy se vás
ptáme – jak myslíte ve svém pøedvolebním programu na obyvatele malých
mìst a obcí? Pokud ano, v jakých
konkrétních oblastech?
Nìkteré starosti mají všichni obyvatelé
spoleèné a platí pro nì náš program podpory
rodin, boje s korupcí a nezamìstnaností,
penzijní reforma nebo zmìny ve
zdravotnictví. Obyvatel vesnic a malých
mìst se nìkterá opatøení dotýkají zvláš
a jsou pro nì životnì dùležitá. Uvedu
alespoò pøíklady. KDU-ÈSL výslovnì ve
svém programu uvádí, že chce podpoøit
zachování školek a škol v malých obcích,
chceme investièní dotaèní program na
opravy jejich budov èi rozšíøení kapacit. Tady
je možné využít evropských fondù, zmìnou
pravidel pro èerpání.Navrhujeme zrušení
poplatku za recept v lékárnách, kromì jiného
tím zabráníme zvýhodnìní lékáren øetìzcù
oproti lékárnám v malých obcích.Chceme
podpoøit naše zemìdìlce a dorovnat jim
dotaèní platby tak, aby byli konkurence
schopní vùèi zemím EU, podporujeme naše
domácí zemìdìlské produkty,
vèetnì
využití na jiné nepotravináøské zpracování.
Chceme zpøísnit podmínky pro vynìtí ze
zemìdìlského pùdního fondu, chceme
chránit naši krajinu a všechny její
funkce.Podpoøíme obce a neziskový sektor
pøi budování sociálních služeb a zaøízení,

aby senioøi nemuseli opouštìt své blízké,
ale aby i na venkovì mìli kvalitní péèi.
Podporujeme zajištìní finanèních zdrojù na
rozvoj sportovní a spolkové èinnosti. Kromì
vìtší podpory ze strany státu budeme
prosazovat zmìny ve zpoplatnìní hazardu.
Pro obce je dùležité mít možnost umístìní
výherních hracích pøístrojù video terminálù
zakázat, pøípadnì výraznì více zpoplatnit,
nebo vymezit jen do urèitých lokalit.
Navrhujeme, aby odvod z výtìžku byl obcím
pøidìlován z centrálního fondu a to tak, aby i
obce, které nemají a nebo právì ty obce,
které na svém území žádný VHP nemají, aby
mìly podíl na vybraných penìzích a tím
nebyly motivovány k jejich povolování.
Budeme prosazovat zmìnu v rozpoètovém
urèení daní tak, aby daòové pøíjmy byly pro
obce vyšší a umožòovaly vìtší
samostatnost. Jdeme cestou úpravy
stávajícího tzv. velikostního koeficientu,
považujeme to za øešení, které neznamená
úplnì nový zákon, který by byl nejspíše
pøedmìtem velkých debat. Máme
zpracovaný konkrétní návrh, který by zvýšil
daòové pøíjmy obcí zhruba o 2,4 mld korun
a to na úkor centrálnì rozdìlovaných
dotaèních programù nebo ušetøených penìz
na státních zakázkách. Z výše uvedeného je
zøejmé, že KDU-ÈSL bere podporu venkova
a života na venkovì vážnì. Chceme naplnit
naše heslo „ Rodina, zemìdìlství, dìdina,
tam to všechno zaèíná.“
2) Nedílnou souèástí života na venkovì je
okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém
programu k životnímu prostøedí?
K tomu, co jsem již uvedla výše bych
doplnila napøíklad využití odpadního plynu
a podporu výstavby bioplynových stanic.
Chceme zmìnit hospodaøení Lesù ÈR ve
prospìch malých podnikatelù pracujících
s døevem. Ještì jednou zdùrazním
zpøísnìní podmínek pro vyjímaní ze
zemìdìlského pùdního fondu. Nepodpoøíme zrušení limitù pro tìžbu uhlí. V našem kraji se to dotýká oblasti Rožnova pod
Radhoštìm a Beskyd.

3) Jako budoucí zástupci obèanù v Parlamentu si urèitì kladete stejnou otázku v èem a jak by se mohla zmìnit souèasná
infrastruktura obcí? Je souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm
a obcím spravedlivý?
Souèasný model není spravedlivý, rozdíly
mezi pøíjmy velkých mìst jsou cca
nìkolikanásobné. To chceme zmìnit.
Navrhujme snížit poèet kategorií ze 4 na 3
a zmìnit koeficienty. A to tak, že výchozí
koeficient u velikostní kategorie obcí do 10
000 obyvatel by byl 1,2. Prostøedky na toto
navýšení 1,5-2 mld korun by nebyly na úkor
velkých mìst, ale na úkor centrálních
dotaèních programù nebo na úkor šetøení
na drahých státních zakázkách. Jde nám
pøedevším o princip, to znamená, chceme
snížit rozdíl mezí tím, kolik na obèana
dostávají velká mìsta a kolik dostávají malé
obce.
4.) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?
Urèitì podporujeme Regionální operaèní
program, který by mohl obcím výraznì
pomoci.
Podporujeme zemìdìlské programy a veškeré programy ,které umožní dobudování
infrastruktury (cesty, kanalizace, èistírny
odpadních vod, vodovody,...) a ty, které oživí
cestovní ruch.
Dají se udìlat i zmìny, napøíklad právì
prostøednictvím programu úspor energií,
(SFŽP) by bylo žádoucí pomoci obcím
opravit školy, školky, pøípadnì zvìtšit
potøebnou kapacitu. Odkud na to vzít? Tøeba
z problematického programu Podnikání
s inovace, který se ukazuje málo prùhledný
efektivní v nìkterých konkrétních
projektech.
Celkovì je tøeba programy zjednodušovat
a zprùhledòovat toky finanèních prostøedkù
tak, aby nekonèily u zprostøedkovatelských
agentur. Jako pozitivní pøíklad bych uvedla
formu „šablon“, jejichž prostøednictvím se
do každé základní školy dostane cca milion

korun na 3 vybrané priority a bude k tomu
staèit formuláø 1x A4.
Starostùm, tedy zøizovatelùm ZŠ, budu
vdìèná zkušenosti, za zpìtnou vazbu v této
vìci, nebo „šablony“
jsem na MŠMT
prosazovala.

Martin Vacek
lídr kandidátky VV za Zlínský kraj
1) Jako informaèní bulletin pro Sdružení
mìst a obcí Východní Moravy se vás
ptáme – jak myslíte ve svém pøedvolebním programu na obyvatele malých
mìst a obcí? Pokud ano, v jakých
konkrétních oblastech?
Na obyvatele malých mìst a obcí ve svém
programu myslíme. Pøedevším chceme
zajistit snížení nezamìstnanosti a to
zejména rozvojem malého a støedního
podnikání. Chceme STOP VYSÍDLOVÁNÍ
VENKOVA Vytvoøíme podmínky pro rozvoj
zpracovatelského potravináøského
prùmyslu na venkovì (napøíklad výroby
sýrù, jableèných džusù apod.) Zasadíme se
o rozvoj agroturistiky a ekoagroturistiky (na
ekologických farmách), které podpoøí místní
rozvoj i v odlehlých oblastech naší zemì.
Usnadníme malým a støedním zemìdìlcùm
provozovat jejich èinnost. Stejnì jako ostatní
malí a støední podnikatelé budou podle
návrhu VV odvádìt DPH až poté, co jim
zákazník zaplatí fakturu. Vìøíme, že
zamìstnanost významnì podpoøí rozvoj
malých mìst a obcí.
2) Nedílnou souèástí života na venkovì je
okolní pøíroda a starost o její udržitelný
vztah. Co konkrétnì máte ve svém programu k životnímu prostøedí?
Odmítáme návrhy na omezení práva
obèanù efektivnì se podílet na rozhodování

o investièních projektech dotýkajících se
životního prostøedí v jejich okolí.
Prosazujeme ochranu pøírody, která zajistí
pestrost pøírodních stanoviš, jejich
pøirozený vývoj, možnost uplatnìní
aktivního managementu a adekvátní
zpøístupnìní veøejnosti. Prosazujeme vìtší
vstøícnost státu v systému náhrad škod,
ušlých ziskù a omezení zpùsobených
chránìnými živoèichy a výskytem chránìných rostlin. Podporujeme spoleènou
strategii péèe o krajinu (zástavba,
zalesòování apod.) koordinující èinnost
jednotlivých ministerstev. Podporujeme širší
zapojení a spolupráci odbornì zamìøených
institucí a obèanských iniciativ v rámci
legislativních procesù. Podporujeme
vyhlašování dalších chránìných území,
kterému musí pøedcházet všeobecná shoda
dotèených stran. Politická síla musí v tomto
zastávat racionální a konsenzuální pøístup
nikoliv intervence zájmových skupin.
Odmítáme finanènì nákladné a bezdùvodné rekultivace. Nìkteré pozùstatky
lidské èinnosti (lomy, výsypky) ponechané
samovolnému vývoji tvoøí ideální stanovištì
pro chránìné druhy rostlin a živoèichù
a další.
3) Jako budoucí zástupci obèanù v Parlamentu si urèitì kladete stejnou otázku v èem a jak by se mohla zmìnit souèasná
infrastruktura obcí? Je souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm
a obcím spravedlivý?
Možností zmìn je mnoho. Napøíklad
budeme prosazovat právo obce krátit, èi
odebírat sociální dávky, pokud pøíjemce
uvede nepravdivé údaje, neplatí nájem
v obecním bytì, pokuty, nebo jiné povinnosti
vùèi státu, èi obci.
Souèasný model
pøidìlování penìz jednotlivým mìstùm
a obcím je nastaven podle platného klíèe.
Stávající rozpoètové urèení daní je pro
mnoho mìst a obcí demotivující. Je našim
zájmem nastavit efektivnìjší systém.

4) Ještì nìkolik let budeme moci èerpat
peníze z jednotlivých fondù Evropské
unie. Který z fondù, projektù èi programù
budete upøednostòovat, na který budete
klást dùraz pro rozvoj mìst a obcí nejen
na východní Moravì?
Jednotlivé regionální výzvy bych podle mé
priority seøadil takto :
1. Integrovaný rozvoj a obnova regionu Na prioritní osu 2 je z fondù EU vyèlenìno
259,0 mil. €, tj. 39,4 % ROP SM
2. Cestovní ruch - Na prioritní osu 3 je
z fondù EU vyèlenìno 121,6 mil. €, tj. 18,5 %
ROP SM
3. Doprava - Na prioritní osu 1 je
z fondù
EU vyèlenìno 255,1 mil. €, tj. 38,8 % ROP
SM.
Tématicky bych vyzvedl OP lidské zdroje
a zamìstnanost.
Preferuji výzvu - Aktivní politika trhu práce
a na prioritní osu 2 je z fondù EU vyèlenìno
605,8 mil. €, tj. 33,0 % OP LZZ.

Podpis memoranda mezi SMO VM a SPZK
Ve ètvrtek 22. dubna bylo podepsáno
memorandum mezi Sdružením mìst a obcí
Východní Moravy a Sdružením podnikatelù
Zlínského kraje k vytvoøení partnerství mezi
sdružením místních samospráv a podnikateli, jejich vzájemné podpoøe a spolupráci.
Uzavøení tohoto memoranda vytvoøí prostor
pro vzájemnou komunikaci, konzultaci,
spoleèné úsilí a dosahování vzájemnì
pøínosných výsledkù ze spoleèných aktivit
ve prospìch rovnomìrného rozvoje celého
území Zlínského kraje.
Vzájemná spolupráce, bude probíhat
pøedevším v oblastech strategického
rozvoje kraje, podpoøe místnì pùsobících
podnikatelských subjektù ve Zlínském kraji,
ve vytváøení rovných podmínek pro
podnikání v našem kraji, v oblasti dopravní
infrastruktury a veøejné dopravy na území
kraje, v dotaèní politice Zlínského kraje, pøi
vyhlašování tradièní akce Podnikatel a Podnikatelka roku Zlínského kraje a ve spolupráci v oblasti školství a vzdìlávání.
Memorandum podepsali Milan Vybíral,
pøedseda SMO VM a Rudolf Chmelaø,
pøedseda pøedstavenstva SPZK.

Vážení ètenáøi,
dovolte mi, abych vás v dobì desátého výroèí existence èesko-slovenského sdružení
Euroregionu Bílé-Biele Karpaty struènì informoval o naší èinnosti.
Sdružení bylo založeno 30.7.2000 v Trenèínì dvìma subjekty, a sice Regionem Bílé
Karpaty se sídlem ve Zlínì a Regiónom Biele Karpaty se sídlem v Trenèínì. Èlenskou
základnu tvoøí veøejnì právní instituce, zástupci podnikatelského sektoru a nevládní
organizace. Územní rozsah pùsobnosti euroregionu je shodný s vyššími územnì-správními
celky, tedy se Zlínským krajem a Trenèanským krajem.
Rozloha spravovaného území èiní 8.465,5 km2 s délkou hranice mezi obìma pøíhranièními
regiony 120 km. Oba regiony mají témìø 1.200.000 obyvatel. Od 18.10.2000 jsme se stali
èlenem Asociace evropských pøíhranièních regionù (AEBR) se sídlem v nìmeckém Gronau,
avšak èeská strana v roce 2005 ukonèila èlenství. Více údajù naleznete na stránkách
www.erbbk.sk.
Hlavní náplní naší práce je podpora a rozvoj projektù, posilujících vzájemné vztahy
a upevòující tradièní sounáležitost mezi obìma státy, tedy Èeskou a Slovenskou republikou,
v rámci tzv. pøeshranièní spolupráce. Velmi úspìšnì èerpáme, resp. schvalujeme èerpání
finanèních dotací, a letos v kvìtnu bude zveøejnìna již tøetí výzva k podávání žádostí
o podporu projektù v rámci tzv. Fondu mikroprojektù. Mezivládní komise, která se sešla
21.4.2010 v Èeladné, projednala za úèasti zástupcù resortních ministerstev, územních
samospráv a zainteresovaných subjektù další zefektivnìní prùbìhu administrativního
procesu až do období 2013, kdy by již mìly být vypoøádány témìø všechny úspìšnì projekty.
Novým èlenem statutárního orgánu Regionu Bílé Karpaty byl valnou hromadou zvolen
v dubnu tohoto roku Ing. Milan Vybíral, který se dlouhodobì aktivnì podílel na dobré
spolupráci zástupcù municipalit Zlínského regionu s našim sdružením, za což bych mu chtìl
touto cestou podìkovat, a popøát mu úspìšné funkèní období.
Mgr. Tomáš Úlehla,
pøedseda Regionu Bílé Karpaty
a místopøedseda Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
vzdìlává podnikatele v oblasti zemìdìlství
V mìsících únoru a bøeznu RRA VM
úspìšnì uskuteènila pásmo ètrnácti
semináøù s tématikou „Cross-comliance
v rámci zemìdìlství“. Cílem tìchto semináøù
bylo zvýšit informovanost o podmínkách
cross – compliance, prohloubit odbornou
kvalifikaci úèastníkù vzdìlávacích semináøù
a v neposlední øadì také zvýšit
konkurenceschopnost zemìdìlských
podnikù ve Zlínském kraji.
Zamìøení semináøù vychází ze zákonných
požadavkù, které se v rámci zemìdìlství od
1.1.2009 Èeská republika zavázala
dodržovat. Tyto standarty jsou zároveò
podmínkou pro vyplácení pøímých plateb.
Každý pøíjemce tìchto nárokových dotací by
mìl být kromì výše uvedených standardù
zároveò seznámen s povinnostmi a právy,
které se ho v rámci plnìní požadavkù crosscompliance týkají, aby se mu následnì vyhla
možnost postihù v podobì sankcí resp.
krácení dotace. Zákonné požadavky na
hospodaøení (SMR) v podobì nìkolika

Smìrnic Rady popø. Naøízení Evropského
parlamentu nejsou pro zemìdìlce upraveny
v pøíliš srozumitelné a ètivé podobì. Tyto
semináøe tak úèastníkùm pøinesly informace
praktickou a interaktivní formou.
Bìhem realizace projektu se úèastníci
dozvìdìli praktické informace týkající se
této problematiky. Každý semináø byl vždy
rozdìlen na dvì etapy. V rámci první etapy
se úèastníci akce dozvìdìli aktuální a praktické informace v rámci relevantních
zákonných požadavkù na hospodaøení
a souèasnì dotaèních možností, které
mohou zemìdìlské subjekty v rámci
naplnìní požadavkù CC využít v rostlinné
následnì v živoèišné výrobì.
Celkem bylo zrealizováno 14 semináøù
v délce 6 hodin, rozdìlených na 2 bloky pro
oblasti živoèišné a rostlinné výroby. Tìmito
semináøi úspìšnì prošlo pøes 200 úèastníkù
z oblasti zemìdìlských podnikù z celého
regionu Východní Moravy.

Milena Kovaøíková
èlenka Rady ZK pro zemìdìlství,
životní prostøedí a rozvoj venkova
Ochrana živoèichù oddaluje èištìní
Luhaèovické pøehrady
Pøestože se Zlínskému kraji v èele s hejtmanem Stanislavem Mišákem podaøilo
v prosinci minulého roku vyjednat s ministrem zemìdìlství Jakubem Šebestou
137 milionù korun na tolik potøebné èištìní
Luhaèovické pøehrady, musí Povodí Moravy
jako investor provádìných prací kvùli
ochranì živoèichù v pøehradì celou akci
o nìkolik mìsícù odložit.
Dùvodem posunutí termínu zahájení èistìní
pøehrady z jarních mìsícù na konec záøí je
zcela legitimní požadavek Agentury ochrany
pøírody a krajiny ÈR na posunutí zahájení
vypouštìní vodního díla kvùli narušení
biotopu ohrožené ropuchy obecné.
Realizátor èištìní pøehrady státní podnik
Povodí Moravy toto stanovisko orgánu státní
správy vykonávající dohled nad ochranou
pøírody a krajiny respektuje a z tohoto
dùvodu pøepracoval harmonogram
vypouštìní vodního díla. S èasovým plánem
prací byli na zaèátku dubna seznámeni na
pracovním jednání také zástupci mìsta
Luhaèovice, mìstyse Pozlovice a také 22
hoteliérù a zástupcù dalších organizací.

Podle nového harmonogramu bude
zahájeno snižování vodní hladiny až do
úplného vypuštìní Luhaèovické pøehrady
na konci záøí 2010. Celková doba
vypouštìní bude závislá na hydrologické
situaci v povodí a manipulace budou
operativnì upravovány také s ohledem na
záchranný transfer ryb z pøehrady,“ uvedla
krajská radní pro oblast zemìdìlství,
životního prostøedí a rozvoje venkova
Milena Kovaøíková.
Odtìžením sedimentù dojde k obnovení
pùvodního celkového objemu nádrže na
2,68 milionù metrù krychlových vody.
Návštìvníci a turisté Zlínského kraje se po
dokonèení všech prací mohou tìšit na
rozšíøení nabídky volnoèasových aktivit.
Projekt vyèištìní Luhaèovické pøehrady
kromì toho také výraznì zlepší zdejší
životní prostøedí, zvýší kvalitu života
místních obyvatel a nabídne nové možnosti
místním podnikatelùm v oblasti zvýšení
cestovního ruchu.

Na mìsíc kvìten je plánována výzva v rámci 6. osy
Operaèního programu Životní prostøedí

Zlepšování stavu pøírody a krajiny
Oblast podpory Podpora regenerace
urbanizované krajiny
Projekty pro zakládání a revitalizaci
významné sídelní zelenì - podpora je
zamìøena na zakládání a obnovu parkù
a další trvalé nelesní zelenì na plochách
vymezených v územnì plánovací
dokumentaci, stromoøadí a významných
skupin stromù uvnitø sídel, høbitovù,
mìstských a obecních lesoparkù
a školních zahrad, vèetnì urbanizované
krajiny.
Zakládání a regenerace zelenì v rámci
tvorby zeleného prstence kolem sídla,
vymezené v územnì plánovací
dokumentaci.
Výsadba vegetace s pøírodì blízkým
charakterem na místì døíve odstranìných
malých a ekonomicky tìžko využitelných
brownfields, jiných staveb a zaøízení,
zátìže èi následkù geologického
prùzkumu.
Odstranìní nebo zajištìní nevyužívaných
staveb a dalších objektù ve zvláštì
chránìných územích a územích
zaøazených do soustavy Natura 2000
Oblast podpory Obnova krajinných
struktur
Zakládání a obnova krajinných prvkù
(výsadba a obnova remízù, alejí,
soliterních stromù, vìtrolamù atd.),
bøehových porostù a historických
krajinných struktur (vè. polních cest
a ošetøení stromù ve významných alejích),
péèe o památné stromy.
Opatøení k zachování a celkovému
zlepšení pøírodních pomìrù v lesích ve
zvláštì chránìných územích.

Realizace opatøení navržených v rámci
schválených komplexních pozemkových
úprav zamìøených na výsadby zelenì
v krajinì a ochranu pùdy.
Oblast podpory Optimalizace vodního
režimu krajiny
Realizace opatøení vedoucích ke
zvyšování retenèní schopnosti krajiny,
ochranì a obnovì pøirozených odtokových
pomìrù a k omezování vzniku rizikových
situací, zejména povodní.
Opatøení k ochranì proti vodní a vìtrné
erozi a k omezování negativních dùsledkù
povrchového odtoku vody (založení nebo
obnova mezí, zasakovacích pásù
a prùlehù).
Opatøení ke zlepšení morfologie vodních
složek krajin podle Rámcové smìrnice
o vodách obsažená: v Plánu oblasti povodí
Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
Zpracování studií podélných revitalizací
tokù a niv.

Oblast podpory Prevence sesuvù a
skalních øícení, monitorování
geofaktorù a následkù
hornické èinnosti a hodnocení
neobnovitelných pøírodních zdrojù
vèetnì zdrojù podzemních vod
Stabilizace nebo sanace sesuvù a skalních
masivù, které bezprostøednì nebo
v krátkém èasovém horizontu svými
negativními projevy a následky ohrožují
pøedevším životy, zdraví a majetek obèanù
a infrastrukturu sídel a dále monitoring
zamìøený na kontrolu úèinnosti
nápravných opatøení.
Pøehodnocení celkové kapacity zásob
podzemních vod využívaných
i nevyužívaných, vyhledání a realizace
nových zdrojù pro zásobování
obyvatelstva.
Vyhledávání, prùzkum a posouzení
možností øízené dotace podzemních vod
povrchovými vodami (umìlé infiltrace)
z vodních tokù nebo nádrží.
Realizace technických prací sloužících
k zajištìní dalších neobnovitelných
pøírodních zdrojù.
Oblast podpory Podpora biodiverzity
Opatøení k uchování a zvyšování
poèetnosti druhù, realizovaná pøedevším
prostøednictvím záchrany druhù a
ekosystémù a vytváøení vhodných
podmínek pro jejich další existenci.
Zajišování péèe o chránìná území vèetnì
evropsky významných lokalit a ptaèích
oblastí a vyhodnocování výsledkù péèe
s využitím zásad ekosystémového pøístupu
pøi ochranì biodiverzity in situ.
Opatøení k minimalizaci a pøedcházení
škodám zpùsobeným silnì a kriticky
ohroženými zvláštì chránìnými druhy
živoèichù na komunikacích,
vodohospodáøských objektech,
zemìdìlských a lesních kulturách,
chovech ryb a vèel.

Pøedcházení zavlékání, regulace a
likvidace populací invazních druhù rostlin
a živoèichù.
Realizace trvalých opatøení na ochranu
jeskyní a krasových jevù.
Investièní opatøení pro obnovu a výstavbu
návštìvnické infrastruktury ve zvláštì
chránìných územích, ptaèích oblastech,
evropsky významných lokalitách,
pøírodních parcích a geoparcích (vèetnì
návštìvnických støedisek).
Výzva bude vypsána
v kvìtnu - èervnu 2010.
je možné získat až 90% dotaci
více na www.rravm.cz

Øešení protipovodòových opatøení
a opatøení na vodních plochách
Také na tuto oblast se zamìøuje Operaèní
program Životní prostøedí v rámci výzvy jež
bude vyhlášena v kvìtnu - èervnu 2010.
Protipovodòová opatøení
Budování, rekonstrukce a modernizace
systému pøedpovìdní povodòové služby
a hlásné povodò. služby.
Budování a modernizace varovných
a výstražných systémù ochrany pøed
povodnìmi
Úprava koryt v souèasnì zastavìných
územích obcí pøírodì blízkým zpùsobem,
výstavba poldrù.
Vodní plochy
Revitalizace vodních ploch, tokù, øíèních
ramen (oprava, odbahnìní..)
Tvorba a obnova mokøadù a tùní
Budování a obnova retenèních
a akumulaèních nádrží
Výstavba poldrù nebo soustavy poldrù
O 90% dotaci mohou zažádat obce,
mìsta, svazky obcí.

Odborné vzdìlávání zamìstnancù
Firmy mohou žádat na odborné vzdìlávání
zamìstnancù, zamìøené na prohloubení,
rozšíøení jejich kvalifikace. Výše dotace je
100 %.
Podporované aktivity - výzva EDUCA
Odborné vzdìlávání zamìstnancù
zamìøené na prohloubení, rozšíøení,
zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
Získávání klíèových dovedností zvyšujících
udržitelnost zamìstnání v podniku žadatele
Aplikování všech forem vzdìlávání
zamìstnancù dle specifických potøeb
zamìstnavatelù s dùrazem na pøípravu na
konkrétní práci/pracovní pozici
Tvorba podnikových vzdìlávacích
programù pro zamìstnance
Pøíprava podnikových lektorù
!!!! Získané vzdìlání v rámci dotace
musí být specifické - nepøenositelné
mimo podnik žadatele !!!!
Vhodný žadatel:
Podnikatelský subjekt v rámci vymezených
CZ NACE
CZ NACE C, D, E, F, G, H, J, M s
omezeními v jednotlivých oblastech
Dotace:
dosahuje až 100 % zpùsobilých výdajù, ze
kterých je stanovena dotace !!!Minimální
výše podpory na jeden projekt je 500 000,Kè na projekt, max. výše podpory èiní 8
mil. Kè.
Termín výzvy:
žádosti je možné podávat do 31. øíjna 2010

Program Švýcarsko - èeská spolupráce
Žádost je možno podat do poloviny
èervence do tìchto oblastí:
Obnova a modernizace základní
infrastruktury a zlepšení životního
prostøedí
Typy uznatelných projektù: opatøení
v sektoru veøejné dopravy a veøejného
sektoru s cílem snížit zneèištìní ovzduší.
Pøechod prostøedkù veøejné dopravy na
ekologiètìjší pohon vèetnì vytvoøení
pøíslušné infrastruktury
Instalace filtrù výfukových plynù do
prostøedkù veøejné dopravy ke snížení
emisí prachových èástic
Zlepšit management, bezpeènost
a spolehlivost
komunálních/regionálních systémù
veøejné dopravy.
Typy uznatelných projektù: pøíprava
a implementace koncepcí managementu
dopravy.
Projekty øízení, organizace a integrace
veøejné dopravy (napø. integrovaný
dopravní systém, zavádìní integrovaného
jízdního øádu, plánování dopravní obsluhy
území, tarifní spolupráce dopravcù apod.)
Projekty budování intermodální
infrastruktury pro veøejnou dopravu (napø.
úprava pøednádražních prostor, stavební
úpravy pro kvalitnìjší propojení mìstské
a pøímìstské veøejné dopravy)
Projekty v oblasti zvyšování spolehlivosti
a bezpeènosti veøejné dopravy.
Výše grantu mùže èinit maximálnì
(s ohledem na pravidla veøejné podpory):
60% celkových oprávnìných výdajù
projektu;
85% celkových oprávnìných výdajù
projektu - pokud je spolufinancování
zajištìno z veøejných rozpoètù (státního,
regionálních nebo místních);
90% celkových oprávnìných výdajù
projektu, pokud se jedná o projekty
realizované nevládními neziskovými
organizacemi.
minimální výše dotace je 20 000 000 Kè

Oprávnìní žadatelé
organizaèní složka státu (OSS), státní
pøíspìvková organizace, kraj, organizace
zøízená nebo založená krajem, obec,
svazek obcí, organizace zøízená nebo
založená obcí, nestátní nezisková
organizace, vzdìlávací výzkumná
instituce, organizace, která zajišuje služby
ve veøejném zájmu na základì
veøejnoprávní smlouvy, dobrovolná nebo
spoleèenská organizace.
Žadatel musí splòovat následující
kritéria:
musí mít právní subjektivitu (není
relevantní pro organizaèní složky státu OSS);
musí mít sídlo v Èeské republice;
jeho èinnosti v rámci realizace projektu
musí být vykonávány ve veøejném zájmu
na území Èeské republiky;
nesmí z projektu financovat provozní
náklady a náklady na údržbu své
organizace.

Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy dále rámci projektu
nabízí tyto služby:
- zpracování dotaèních auditù
- poradenství
- zpracování žádosti o dotaci
- realizace výbìrových øízení
- dotaèní management
V pøípadì Vašeho zájmu o spolupráci nás
kontaktuje www.rravm.cz

Mgr. Martin Holman
tel.: 739 490 067
e-mail: holman@rravm.cz

Dotace na rozvoj cestovního ruchu –
Modernizace kempù Starý Hrozenkov
Název projektu: Modernizace kempù Starý Hrozenkov
Dotaèní program: Phare 2003, Interreg IIIA na ÈR – SR hranici
Místo realizace projektu: Zlínský kraj, Obec Starý Hrozenkov
Partneøi projektu: Obec Drietoma
Pøíjemce pomoci: Obec Starý Hrozenkov
Realizace projektu: 1/2004 – 12/2006
Cíl projektu:
Modernizace a vybudování základní turistické infrastruktury v destinaci Bílých Karpat –
znovuoživení rekreaèního støediska – kempu pro karavany a kempu pro stanování ve
Starém Hrozenkovì. Projekt byl realizován v rámci 3 etap:
1. Vybudování nových zpevnìných a travnatých ploch pro oba kempy, modernizace
pøístupové komunikace a sociálního zaøízení.
2. Rekonstrukce a modernizace ubytovacích objektù v obou kempech
3. Vybudování sportoviš v areálu kempù – venkovní koupalištì, víceúèelové høištì
Popis projektu:
Projekt pøispìl ke zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice oblasti Moravských
Kopanic prostøednictvím modernizace kempù ve Starém Hrozenkovì. Realizací projektu
byla oživena nabídka možnosti ubytování v rekreaèním støedisku Starý Hrozenkov za
pøijatelné ceny turistùm, èímž se prodlouží jejich pobyt v oblasti. Toto rekreaèní støedisko
díky své poloze v centru Moravských Kopanic je ideálním východiskem pro túry do
malebné pøírody Bílých Karpat.

Celkové náklady: 6 153 351 Kè

Starosta pøedstavuje
své mìsto - Hulín

Mgr. Roman Hoza, starosta mìsta Hulína
zvolen za ODS, èlenem od roku 1998
profesnì uèitel, aprobace 1. stupeò, pedagogika
poslední zamìstnání - školní inspektor
v zastupitelstvu mìsta od roku 1994, od roku 1998 èlen rady mìsta, od roku 2004 do roku
2006 místostarosta, ve funkci starosty 1. volební období
ve volebním období 2004-2008 èlen Zastupitelstva Zlínského kraje, pøedseda výboru pro
dopravu, èlen kontrolního výboru a výboru pro výchovu, vzdìlávání, mládež a sport
Vìtšina z vás má možná Hulín v pamìti v souvislosti s prùjezdem pøes mìsto, kde si
popojíždìním v kolonì prodloužil nepøíjemnì své cestování. V souèasné dobì je prùjezdnost
pøes mìsto velkým problémem. Dálnice D1 a rychlostní komunikace R55, které by mìly být
zprovoznìny v listopadu tohoto roku, významným zpùsobem dopravní situaci ve mìstì ulehèí
a zajistí obchvat mìsta zejména pro tìžkou kamionovou dopravu. Na tuto zmìnu se tìšíme
jak my všichni na radnici, tak jistì také naši obèané. Bohužel dùsledky zvýšené dopravy
vèetnì veškerých negativních jevù, spojených s výstavbou tìchto dvou pro Zlínský region
významných komunikací, musejí snášet. Naším úkolem v této souvislosti je zajistit
kompenzace pro mìsto a jeho obèany. Nìkteré se již teï daøí, napøíklad rekonstrukce budovy
školy v Záhlinicích, pøislíbeny jsou opravy stavbou užívaných komunikací, další technická
a materiální pomoc ze strany stavebních firem i ze strany investora.
S dopravou souvisí také problematika parkování a to nejen pøímo na námìstí, ale také
na jednotlivých sídlištích. Tuto se snažíme øešit v rámci regenerace sídliš, na které se nám
podaøilo získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Již dvì etapy byly realizovány - na
sídlišti Višòovce a v letošním roce budeme provádìt druhou etapu oprav na sídlišti Sadová.
Souèástí tìchto projektù je mimo øešení problémù s parkováním obnova zelenì a obnova
mìstského mobiliáøe, vèetnì zaøízení dìtských høiš. Myslím si, že v této oblasti jsme nejenom
úspìšní. Podaøilo se pøipravit kvalitní projekty, sehnat finanèní prostøedky a díky tomu zlepšit
životní prostøedí v uvedených lokalitách.
Další oblastí, kterou se zabývá vìtšina mìst, je problematika bydlení. Hulín je
specifický tím, že není vlastníkem vhodných pozemkù pro individuální výstavbu rodinných
domù a bohužel, zatím nemá dostatek volných finanèních prostøedkù na výkupy od stávajících

vlastníkù. Jedinou možností je tedy podpora a spolupráce s developerskými firmami, které
investují bytovou výstavbu. V posledních letech byla takto pøebudována bývalá ubytovna TOS
HULÍN a postavena bytovka spoleèností TOMA a.s. Otrokovice. Tímto zpùsobem bylo
vybudováno nìkolik desítek bytù, které jsou pro zájemce v nabídce.
V oblasti školství se významnì projevuje klesající poèet dìtí, avšak v budoucích letech
pøedpokládáme jeho stabilizaci. Právì proto se snažíme do škol investovat a modernizovat
je. V letošním roce budeme zateplovat a mìnit okna v budovách Mateøské školy, dokonèovat
výmìnu oken a zateplení všech budov Základní školy a pøipravujeme k tomu také Støedisko
pro volný èas a budovu Sportovního areálu. Prostøedky se nám podaøilo získat z Operaèního
programu životní prostøedí. Vìøíme, že úspory energií díky zateplení, provedené rekonstrukci
elektroinstalací a již provedené elektronické regulaci vytápìní školní budovy, pomohou
školám v budoucích letech více investovat do vnitøního vybavení a zlepšení výchovnì
vzdìlávací práce škol a školských zaøízení. A také zlepšit podmínky pro žáky a jejich uèitele.
Revitalizací školní zahrady se nám podaøilo vytvoøit støedisko enviromentální výchovy
pro potøeby školy, ale i pro další pøíbuzné neziskové organizace, zejména ochránce pøírody.
Máme zájem dokonèit projekt tak, aby vzniklo arboretum krajových odrùd ovocných døevin,
ale i okrasné zelenì. Chceme vytvoøit ukázková biocentra v podobì, aby se školní zahrada
stala prostøedkem pro vzdìlávání nejen žákù školy, ale i celé veøejnosti. Rádi bychom
zvyšovali povìdomí o problematice ochrany životního prostøedí u obèanù, protože se stále
potýkáme s nešvary v podobì èerných skládek - i když má mìsto pomìrnì dobøe
propracovaný systém separace odpadù a provozuje sbìrný dvùr.
Kulturní život se z velké èásti odehrává v Kulturním klubu. Jeho hlavní náplní práce je
vytváøet podmínky pro rozvoj a èinnost místních aktivit, spolupracovat se Základní umìleckou
školou, a místními spolky a organizacemi. Mùžeme se pochlubit zajímavou a aktivní èinností
naší knihovny ve vztahu k mládeži i seniorùm. Máme letní kino, které je jedním z posledních

v okolí a slouží také k poøádání hudebních akcí, festivalù atd. Vloni zde byly provedeny velké
opravy, výmìna lavièek a probíhá rozsáhlá obnova zelenì. Zájmem mìsta je obnovit tradice
Hané - podaøilo se obrodit èinnost dìtského hanáckého folklórního souboru a tradici
Svatováclavských hodù. Velmi dobøe mìsto reprezentují dechový soubor Hulíòané a Pìvecký
sbor Smetana, dìtská dechovka Morava a pìvecký sbor Zvonky pøi Základní umìlecké škole.
Díky podpoøe Zlínského kraje každoroènì opravujeme sochy a kaplièky, jako jedny z mála
historických památek, které tu máme. O to víc si jich vážíme.
Zázemí pro sportovce má mìsto na velmi dobré úrovni. V minulém volebním období
bylo vybudováno høištì s umìlým trávníkem, rekonstruováno travnaté høištì a vybudována
atletická dráha. K dispozici je ubytovna, která mùže zabezpeèit ubytování pro zájemce
o konání sportovních soustøedìní a podobných aktivit. Sportovci mohou využít také místního
koupalištì, které se snažíme udržet na co nejlepší úrovni. K dispozici je také novì vybudované
høištì s umìlým povrchem za základní školou, které je otevøeno i veøejnosti. Snažíme se
podporovat sportovní organizace tak, aby využívaly celou šíøi možností. Proto jsme velmi rádi,
že se po letech obnovila ve spolupráci SK Spartak a Støediska pro volný èas dìtí a mládeže
èinnost atletického oddílu.
Mìstu se velmi osvìdèila podpora neziskových organizací prostøednictvím zøízení
Programového fondu mìsta Hulína. Jeho zdrojem jsou kromì rozpoètu také vybrané poplatky
z výherních hracích automatù a možnost sem mají pøispívat i všechny podnikatelské subjekty.
Prostøedky jsou tak poskytovány více systémovì, podle pøedem stanovených pravidel a priorit
mìsta. Podporovanými oblastmi jsou nejen kulturní èinnosti a sport, ale také další
spoleèenské aktivity v oblasti sociální, zdravotní, èinnost klubu seniorù a jiné.
Významný pokrok jsme zaznamenali zmìnou systému sociálních služeb. Ukonèili jsme
spoluprácí s Charitou a tuto oblast zabezpeèujeme vlastní pøíspìvkovou organizací Decent.
Bìhem necelých dvou let nìkolikanásobnì stoupl poèet klientù systému a uživatelù služeb,
které stále rozšiøují svoji nabídku. Zároveò jsme tím vytvoøili nìkolik pracovních míst. Tato
organizace nám také zajišuje chod mìstských jeslí. Mìsto tak podporuje mladé rodiny, které
mohou za nízký poplatek služeb péèe o dìti využít.

Ne všechny zmìny je možné provést ze dne na den. Postupnými kroky a drobnými
posuny k lepšímu se snažíme posunovat i výkon veøejné správy. Snahou je lepší pøístupnost
jednotlivých odborù, vstøícné jednání a poskytování služeb pro obèany bez zbyteèných
prùtahù a front. V øadì agend se to již daøí, v nìkterých cítíme vìtší èi menší rezervy. Vìtšinou
záleží na lidech, jejich schopnosti pochopit, jaká je role úøedníka na radnici, pro koho pracují
a èemu slouží, co je to veøejná služba.
Závìrem snad jen pozvánka do Hulína. Z historických zajímavostí se nabízí kostel Sv.
Václava s románským portálem a již zmiòované koupalištì. Do Hulína vedou cyklostezky
kolem Záhlinických rybníkù pøes lužní lesy a louky s krásnou pøírodou a øadou vzácných
živoèichù a ptákù a smìøujících dál do Hostýnských vrchù, Chøibù, podél Baova kanálu....
Hulín je dnes mìsto s mnoha zajímavými tradièními kulturními akcemi v rùzných žánrech, se
snahou obnovit hanácké folklórní tradice, mìsto, které chceme, aby bylo dùstojným, klidným,
hezkým a pøíjemným místem pro život.
Úspìchy, které popisujeme, ale i neúspìchy, o kterých víme, jsou vždy zásluhou
týmové práce, práce celých skupin lidí z radnice. Nejen starosty. Proto mi dovolte
podìkovat všem mým spolupracovníkùm. Místostarostovi Petru Polákovi, kolegùm ze
zastupitelstva mìsta, tajemnici a ostatním pracovníkùm Mìstského úøadu, kteøí
pochopili smìøování mìsta a každodenní drobnou prací ho posunují k lepšímu
a k cílùm, které jsme si stanovili. Podìkování patøí také aktivním obèanùm, kteøí se
zapojují dobrovolnì do rùzných aktivit a tvoøí nám zpìtnou vazbu. A nìkdy jsou pøísní!

Regionální podpùrný zdroj s.r.o. (RPZ)
RPZ je spoleènost založená v r. 2004
Zlínským krajem za úèelem podpory rozvoje
podnikatelské èinnosti a realizace
rozvojových projektù. Impulzem k tomuto
kroku byla snaha Zlínského kraje napomoci
ekonomickému rozvoji v regionu. Hlavním
cílem RPZ je vytváøet, uplatòovat a rozvíjet
finanèní nástroje na podporu podnikání ve
Zlínském kraji. Svou èinností se snaží
pomáhat øešit problémy malých a støedních
podnikù spojené s financováním jejich
podnikatelských aktivit a poskytovat finanèní
podporu obcím Zlínského kraje a neziskových organizací sídlících v regionu,
které dnes z rùzných dùvodù nenajdou na
standardním bankovním trhu odpovídající
produkty.
Pro dosažení svého poslání RPZ vytváøí
a realizuje cílené programy podpory:

pøeklenutí èasového nesouladu mezi
realizací projektu a vyplacením dotace z EU.
Tento program byl vyhlášen koncem r. 2009
a doposud jej nejvíce využívají obce. Avšak
zpùsobilými pøíjemci jsou i dobrovolné
svazky obcí, organizace zøizované nebo
zakládané kraji a obcemi, podnikatelské
subjekty, obecnì prospìšné spoleènosti
a církevní právnické osoby. V rámci OP
Pøeshranièní spolupráce SR-ÈR to mohou
být navíc i pøíspìvkové organizace státu,
kraje, zájmová sdružení právnických osob
a školské právnické osoby. Maximální výše
úvìru je omezena výší dotace schváleného
projektu žadatele o podporu: úvìrem je
možné krýt až 100% dotaèní èásti celkového
rozpoètu projektu, avšak max. 20 mil na
jednoho žadatele. Splatnost úvìru je do 4
let.

4) PODPORA ZK
1) MIKROÚVÌR RPZ
øeší problém pøístupu zaèínajících malých
a støedních podnikatelských subjektù k malým úvìrùm, potøebným pro zahájení
podnikatelských a inovaèních aktivit a k pøeklenutí doèasných problémù pøi financování
rozvoje podnikatelské èinnosti. Je urèen pro
vymezenou skupinu podnikatelských
subjektù, které jsou umístìny v podnikatelských inkubátorech a vìdeckotechnických parcích na území Zlínského
kraje. Poskytuje se ve formì støednìdobého
úvìru ve výši od 30.000 Kè do 500.000 Kè pøi
zvýhodnìné úrokové sazbì.

2) REGIONÁLNÍ ÚVÌR
umožòuje realizaci podnikatelských projektù
malých a støedních podnikatelù, kteøí svou
èinnost, resp. investici realizují ve Zlínském
kraji prostøednictvím zvýhodnìného
støednìdobého úvìru ve výši od 30.000 Kè
do 750.000 Kè.

3) PODPORA EU
je zamìøen na øešení problémù s finanèním
krytím, které vznikají pøi realizaci
schválených projektù v rámci Operaèního
programu ROP Støední Morava a Operaèního programu Pøeshranièní spolupráce
Slovenská republika - Èeská republika.
Podpora ve formì úvìru slouží k finanènímu

cílovou skupinou programu jsou
poskytovatelé sociálních služeb ze
Zlínského kraje, kterým byla schválena
dotace ze státního rozpoètu v rámci
vyhlášeného dotaèního øízení pro daný
kalendáøní rok, vztahující se k § 101 zákona
o sociálních službách. Podpora ve formì
krátkodobé pùjèky slouží k pøeklenutí
období mezi schválením dotace a jejím
pøipsáním na úèet poskytovatele sociální
služby. Pùjèka mùže být použita pouze na
tytéž úèely jako dotace ministerstva, tedy
pouze k financování bìžných výdajù, které
souvisejí s poskytováním sociální služby
(osobní a provozní náklady) - pøesná
specifikace uznatelných nákladù je
stanovena v metodice ministerstva pro daný
kalendáøní rok. Maximální výše pùjèky na 1
sociální službu je omezena do výše 1/3
celkové dotace schválené ministerstvem.
Splatnost pùjèky je maximálnì vždy do
31.12. kalendáøního roku, ve kterém byla
poskytnuta.
Úèel úvìrù je vždy stanoven individuálnì,
obecnì je vymezen v rámci jednotlivých
výzev zveøejnìných na internetových
stránkách www.rpz-zlin.cz.

Základní informace z oblasti veøejných zakázek I.
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy Vám pøináší další z èlánkù o výbìrovém øízení se základními informacemi,
které by mìl mít každý pøedstavitel
samosprávy v malíèku. Dnes se vìnujeme
rozdìlní typù zadavatelù a základním
zásadám pro zadávání veøejné zakázky
podle Zákona o veøejných zakázkách
(137/2006 Sb.), v platném znìní.
Typy zadavatelù veøejné zakázky
Je dùležité znát, do jaké skupiny zadavatelù
patøíte, protože zákon stanovuje pro každý
typ specifika a výjimky z pùsobnosti zákona.
Zákon rozlišuje tøi typy zadavatelù veøejné
zakázky – veøejný, dotovaný a sektorový
zadavatel. Tyto tøi typy zadavatelù si dále
podrobnìji popíšeme v návaznosti na
potøeby obcí.
Veøejný zadavatelem mùže být stát, státní
pøíspìvková organizace, územní správní
celek vèetnì pøíspìvkové organizace u níž
funkci zøizovatele vykonává územní správní
celek (obec), nebo jiná právnická osoba,
založena na uspokojování potøeb veøejného
zájmu a je státem èi jiným veøejným
zadavatelem (obec) financována, ovládána
nebo je více než polovina èlenù jejího
statutárního (èi jiného) orgánu volených
veøejným zadavatelem.
Dotovaným zadavatelem je takový subjekt
(fyzická/právnická osoba), který zadává
zakázku hrazenou z více než 50 %
prostøedkù od veøejného zadavatele v pøípadì, že se jedná o nadlimitní veøejnou
zakázku na stavební práce a služby se
stavebními pracemi související.
Ustanovení o sektorovém zadavateli se
vztahuje na obec v pøípadì, že daný
sektorový dodavatel (firma) vykonává
nìkterou z relevantních èinností podle
zákona o veøejných zakázkách (napøíklad
v odvìtví vodárenství, teplárenství èi
elektroenergetiky) za pøedpokladu, že nad
touto firmou uplatòuje veøejný zadavatel
dominantní vliv (ma vìtšinu hlasovacích
práv, jmenuje vìtšinu èlenù v jeho
orgánech).

Zásady pro zadávání veøejné zakázky
Všechny tyto tøi typy zadavatelù musí
dodržovat zásady, které naøizují Evropské
naøízení a smìrnice a zákon. Dodržování
zásad pro zadávání veøejné zakázky
podmiòuje správnost a bezchybnost zadání
výbìrového øízení. Mezi tyto zásady patøí
hlavnì zásada transparentnosti, rovného
zacházení, zákazu diskriminace a zásada
proporcionality. Charakteristiku jednotlivých
zásad si nyní popíšeme.
Pod zásadou transparentnosti se rozumí
napøíklad stanovení pøesné lhùty a postupù
v procesu zadávání zakázky, jednoznaèné
vymezení kritérií, dle kterých budou
hodnoceny nabídky uchazeèù, øádná
odùvodnìnost všech rozhodnutí apod.
Rovné zacházení znamená, že zadavatel
je povinný pøistupovat ke každému uchazeèi
stejným zpùsobem.
Zásada diskriminace charakterizuje
takový prùbìh výbìrového øízení, které
umožní výbìr nejvhodnìjšího dodavatele
a na druhé stranì neuzavøe pøístup jinému
uchazeèi do øízení z dùvodù, které nesouvisí
s pøedmìtem zakázky.
Zásada proporcionalicity je zásadou
pøimìøenosti napøíklad ve vztahu ke
zveøejnìní výbìrového øízení všem
potencionálním uchazeèùm s dostateèným
pøedstihem, a také odpovídajícího stupnì
formalizovanosti øízení (napøíklad míra
nárokù na úkony zadavatele, odbornost
dodavatele, atd.).
V následujícím èlánku se budeme vìnovat
druhùm veøejné zakázky podle pøedmìtu a
výše jeho pøedpokládané hodnoty a taktéž
výjimky, kdy není tøeba použití zákona o veøejných zakázkách. V pøípadì jakýchkoliv
otázek se neváhejte na nás obrátit.

RNDr. Otakar Prudil
øeditel RRA VM

Vážení pøátelé,
stále hledáme nové a nové pøíležitosti jak pomoci obcím a mìstùm ušetøit peníze v obzvláštì této tìžké
dobì. Inspirací pro nás byl Zlínský kraj, který sjednotil pojištìní vozidel u svých organizací a tím dosáhl
mnohamilionové úspory. Proto se zrodil nápad, najít vhodnou formu i pro èleny SMO VM, která by
umožnila využít síly a získat pro èleny lepší podmínky.
Protože nemáme jednotnou strukturu a je na každé obci, jak se rozhodne, postupoval Správní výbor
tak, že jsme pozvali zástupce jedné z øady pojišoven, abychom probrali možnosti rámcové smlouvy.
Jako první pøedstavila svoji nabídku pojišovna Allianz, která navrhla individuální pøístup ke každému
èlenu SMO VM s tím, že bude v nabídce zohledòovat jeho èlenství ve Sdružení a na které má
vyjednané pravomoci ze svého ústøedí. Proto padlo doporuèení Správního výboru dát této pojišovnì
prostor, aby nás pøesvìdèila, že tomu tak je. Je jasné, že øada obcí má již pojišovacího makléøe, který
hledá nejvýhodnìjší nabídky pojištìní, ale je tu možnost využít slíbené nadstandardní slevy a možná si
jen nechat provìøit stávající podmínky.
Ing. Milan Vybíral

XII. Snìm Sdružení mìst a obcí ÈR bude 26. - 27. kvìtna
2011 ve Zlínì
Pøedsednictvo Sdružení mìst a obcí ÈR na svém jednání 26.3.2010
projednávalo návrh místa pro konání XII. Snìmu SMO ÈR v roce 2011.
V návrhu byla mìsta: Brno, Èeské Budìjovice, Hradec Králové, Liberec,
Plzeò a Praha.
Èlen pøedsednictva Sdružení mìst a obcí ÈR Ing. Ladislav Kryštof,
starosta Uherského Brodu, navrhl ještì další místo (s ohledem na
blížící se termín dokonèení Kongresového centra ve Zlínì) - právì
Zlín.
Jednotlivé Komory Sdružení mìst a obcí ÈR (Komora obcí, Komora
mìst, Komora statutárních mìst) projednaly všechny návrhy a Rada
Sdružení mìst a obcí ÈR, konaná dne 23.4.2010 v Tøeboni schválila
nakonec místo konání XII. Snìmu Sdružení mìst a obcí ÈR ve Zlínì.

Všechna již vydaná èísla Rozhledù VM v podobì internetových newsletterù naleznete na www.smovm.cz

