dostává se vám do rukou první číslo tradičních Rozhledů
Východní Moravy, tentokráte ale v elektronické verzi.
Proč jme zvolili tuto moderní elektronickou podobu tzv.
newsletterů je jasné - můžeme vás informovat aktuálně,
rychle, s možností reagovat na danou problematiku.
Navíc oproti tištěné verzi dochází k nemalým úsporám
nákladů a máme možnost oslovit více příjemců. Tak
o tom rozhodl Správní výbor Sdružení měst a obcí Východní Moravy.
Souvisí to samozřejmě s vytyčenou změnou fungování
SMO VM, protože chceme pravidelně informovat své
současné i budoucí členy o navazujících jednáních, ať je
to se Zlínským krajem, se Sdružením podnikatelů ZK
a s dalšími institucemi, organizacemi i firmami, které
tímto zvu ke spolupráci.
Nedílnou součástí newsletterů SMO VM budou rovněž
informace o vyhlašovaných výzvách, dobrých příkladech
z praxe, úspěšných projektech, i představení našich
členů, právní poradna či kalendář odborných a vzdělávacích akcí.
Velmi těsná je také spolupráce s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy, jejíž jsme zřizovatelem
a pomocí které pomáháme našim členům při tvorbě
a realizaci projektů. Dále pracujeme na nových
webových stránkách, které se stanou nedílnou součástí
práce s elektronickými médii při získávání a vyhledávání
potřebných informací.

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
(SMO VM) je největším dobrovolným
svazkem obcí ve Zlínském kraji. SMO VM
bylo založeno ustavujícím Valným
shromážděním dne 26. ledna 1998 za účasti
27 zakládajících členů.Prvním předsedou
byl MVDr. Stanislav Mišák, tehdejší starosta
města Otrokovice.
Hlavním důvodem pro založení tohoto
sdružení byla především snaha o spolupráci
a koordinaci v oblasti rozvoje členských
obcí. Ale také podpora rozvoje turistiky,
cestovního ruchu a kultury společného
regionu, spolupráce se sdruženími
samospráv, s důrazem na příhraniční
regiony Slovenské republiky. A zřízení
regionálního koordinačního a informačního
centra a Regionální rozvojové agentury
východní Moravy na podporu využívání zahraniční pomoci (evropských fondů).
Nejvyšším orgánem Sdružení měst a obcí
Východní Moravy je Valné shromáždění,
které se schází minimálně dvakrát do roka.
Valné shromáždění rozhoduje o směřování
SMO VM, při hlasování má každý člen jeden
hlas. Činnost Sdružení řídí devítičlenný
Správní výbor – jedná jménem Sdružení,
svolává Valné shromáždění, plní úkoly
určené Valným shromážděním. Zajištění
každodenní činnosti Sdružení a úkoly
uložené Správním výborem a Valným
shromážděním má starosti tajemník SMO
VM. Na všechny činnosti, které ve Sdružení
probíhají dohlíží pětičlenná revizní komise.
V čele Sdružení stojí předseda, jímž je v současné době Ing. Milan Vybíral, místostarosta
města Napajedla.
V současné době má sdružení 88 členů při
celkovém počtu 305 obcí Zlínského kraje.
Z hlediska polohy jednotlivých obcí sdružení
je nejsilněji zastoupen zlínský okres, kdy 32
obcí je členy SMO VM. Druhým nejsilněji
zastoupeným okresem je Uherské Hradiště
s 29 členy, třetím v počtu členů je okres
Vsetín se 14 členy a poslední okres
Kroměříž se členy 13.

Členské obce Sdružení měst a obcí
Východní Moravy mají dohromady na
180.000 obyvatel, což představuje asi
třetinu obyvatel Zlínského kraje. Největším
členem, co do počtu obyvatel, je město
Vsetín, naopak nejmenší obec Haluzice.
Mgr. Martin Holman
tajemník SMO VM

1 Babice
3 Bezměrov
5 Boršice u Blatnice
7 Branky
9 Břest
11 Březůvky
13 Dobrkovice
15 Držková
17 Haluzice
19 Hostišová
21 Hradčovice
23 Hulín
25 Huštěnovice
27 Jalubí
29 Kaňovice
31 Kněžpole
33 Komárov
35 Kostelany nad Moravou
37 Kurovice
39 Lačnov
41 Lešná
43 Lidečko
45 Liptál
47 Lubná
49 Modrá
51 Nedachlebice
53 Nezdenice
55 Oldřichovice
57 Podkopná Lhota
59 Pohořelice
61 Prusinovice
63 Rožnov pod Radhoštěm
65 Salaš
67 Slavičín
69 Staré Hutě
71 Štítná nad Vláří-Popov
73 Tučapy
75 Uherský Brod
77 Valašské Klobouky
79 Vizovice
81 Vsetín
83 Vysoké Pole
85 Zborovice
87 Žeranovice

2 Bělov
4 Bohuslavice nad Vláří
6 Bořenovice
8 Brumov Bylnice
10 Březolupy
12 Dešná
14 Drslavice
16 Halenkovice
18 Horní Němčí
20 Hošťálková
22 Hrobice
24 Huslenky
26 Hvozdná
28 Jankovice
30 Kelč
32 Komárno
34 Korytná
36 Košíky
38 Kyselovice
40 Leskovec
42 Lhotsko
44 Lipová
46 Loučka
48 Medlovice
50 Napajedla
52 Neubuz
54 Nový Hrozenkov
56 Pitín
58 Podolí
60 Police
62 Roštění
64 Rusava
66 Sazovice
68 Slušovice
70 Staré Město
72 Šumice
74 Tupesy
76 Újezd
78 Vážany
80 Vlachova Lhota
82 Všemina
84 Záhorovice
86 Zlámanec
88 Žlutava

Členství obce ve Sdružení měst a obcí
Východní Moravy nepřináší jen výhody pro
obec samotnou, ale i pro její obyvatele a to
i pro ty nejmenší. V únoru letošního roku se
uzavřela jednání mezi sdružením a Golden
Apple Cinema a.s..
Strany se dohodly na slevě na vstupném
a příspěvku na dopravu pro školská zařízení
na filmová představení konaná v multikině
Golden Apple Cinema a ve Velkém kině ve
Zlíně. Sleva se týká představení se
začátkem projekcí od 15:00 do 16:30 (v létě
od 13:00 do 16:30) v Golden Apple Cinema
a od 17:00 ve Velkém Kině a také
představení mimo provoz kin. Sleva na
vstupném v multikině je 40 Kč, ve Velkém
kině 20 Kč, pedagogičtí pracovníci a řidič
mají vstup zdarma. Příspěvek na dopravu
bude 1 Kč na kilometr na každé dítě.

Dohoda o společné spolupráci byla
uzavřené také se společností Eurogalaxie
s.r.o, která přináší slevu pro všechna
školská zařízení členských obcí Sdružení
měst a obcí Východní Moravy, která navštíví
rodinný zábavní park ve Zlíně – Vršavě.
Školská zařízení obdrží slevu na vstupném
v částce 50 Kč na dítě a příspěvek 50 % ceny
autobusové dopravy do zábavního parku.

Fond mikroprojektů tvoří součást Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 20072013 jako oblast podpory 1.6. Tento operační
program vychází z předcházející přeshraniční spolupráce zajišťované v rámci Iniciativy Společenství pomoci INTERREG III.
Fond mikroprojektů je flexibilní instrument,
jehož cílem je podporovat přímou československou přeshraniční spolupráci na
regionální úrovni. Orientuje se především na
měkké projekty (tj. projekty neinvestičního
charakteru). Jeho cílem je zejména zmírnění
okrajového charakteru podporovaného
území, podpora nových aktivit s dopadem na
tyto oblasti, aktivit směřujících k rozvoji
přeshraniční spolupráce a vytváření nových
vazeb mezi jednotlivými subjekty z příhraničních oblastí. Mikroprojekty jsou
zaměřeny na oblast rozvoje mezilidských
přeshraničních vztahů, společenských,
osvětových a kulturních aktivit. Podporované
jsou I mikroprojekty zaměřené na další rozvoj
hospodářského potenciálu příhraničních
regionů, zlepšení infrastruktury daného
území, zejména z oblasti městské a turistické
vybavenosti s přeshraničním dopadem.
Správcem Fondu na české straně je Region
Bílé Karpaty a Trenčínský samosprávný kraj
na straně slovenské. Česká část územně
pokrývá Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj, slovenskou tvoří Žilinský,
Trenčínský a Trnavský samosprávný kraj.
Vhodnými žadateli jsou města a obce (svazky
obcí), kraje, organizace zřízené nebo
založené kraji či obcemi, nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických
osob, hospodářské a agrární komory,
organizace zřízené nebo založené státem.

Minimální příspěvek z ERDF na konkrétní
projekt je 3000 EUR, maximální 20 000 EUR.
Dotace z ERDF tvoří maximálně 85%
veškerých způsobilých výdajů projektu.
Konečný uživatel však musí zajistit celý podíl
spolufinancování, neboť v rámci Fondu
mikroprojektů nebudou poskytovány další
dotace ze státního rozpočtu. V případě
úspěšné realizace projektu je finanční
příspěvek vyplácen zpětně.
Do 1. výzvy Fondu mikroprojektů, která byla
vyhlášena v období od 5. 8. 2009 do 15. 10.
2009 bylo přihlášeno 76 konkrétních
mikroprojektů. Z toho 22 žádostí z Jihomoravského kraje, 17 z Moravskoslezského
a 37 žádostí z kraje Zlínského. Formální
náležitosti nesplnilo 10 mikroprojektů, kritéria
přijatelnosti jich pak nesplnilo 15. Tyto projekty byly vyřazeny z hodnotícího a schvalovacího procesu. Regionální výbor, který
zasedal 7. 1. 2010 schválil 8 mikroprojektů,
26 jich bylo schváleno s podmínkou a 16
zamítnuto. Z výše uvedeného vyplývá, že
samotné přípravě projektu je třeba věnovat
velkou pozornost. Žadatelé mají možnost
využít konzultací a návštěv seminářů, které
jsou pořádány u příležitosti vyhlášení každé
výzvy.

V žádostech o finanční podporu je velmi
důležitý podrobný popis výchozí situace,
konkrétních cílů, jednotlivých aktivit
mikroprojektů, jejich technické a finanční
zajištění, popis cílových skupin a výstupů,
na které je projekt zaměřen. Stěžejní je také
popis přeshraniční spolupráce s partnerem,
jeho zapojení do realizace projektu a dopad
aktivit na podporované území. Převážně
z těchto důvodů bylo vyřazeno nejvíce
mikroprojektů. Časté chyby byly také u povinných příloh, které nebyly dodány úplně
a dle seznamu.
Velká část mikroprojektů byla zaměřena na
kulturní a společenskou spolupráci, nechyběly také projekty sportovního a vzdělávacího charakteru.
V současné době probíhá 2. výzva Fondu
mikroprojektů, a to v době od 5. 2. 2010 do
24. 3. 2010. Žadatelé tak mají opět možnost
předkládat své návrhy z široké a pestré
oblasti podporovaných aktivit. Oproti
předešlé výzvě byly provedeny malé formální změny týkající se např. formuláře žádosti, hodnocení formálních náležitostí,
přijatelnosti či požadavků na publicitu.
Přejeme všem potenciálním žadatelům
mnoho sil, tvůrčí inspirace a úspěchů při
realizaci jejich záměrů!
Tým pracovníků regionální rozvojové
agentury Východní Moravy
Vavrečkova 5262, Zlín
www.rravm.cz

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Zlínský kraj vyhlásil výzvu k předkládání
žádostí do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde nejen školy mohou získat
100% dotaci.
Výzva je zaměřená na:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení
Oprávnění žadatelé:
-školy a školská zařízení
-vysoké školy
-města, obce a svazky obcí,
-ostatní vzdělávací instituce
-hospodářská a agrární komora
-zaměstnavatelé, organizace
zaměstnavatelů, profesní a oborová
sdružení; pokud v souladu s předmětem
své činnosti poskytují plnění v souvislosti
s aktivitami, které mohou být předmětem
podpory OP VK, nebo s vytvářením
nezbytných podmínek pro takové aktivitynestátní neziskové organizace
Žadatelé budou mít pro tuto výzvu zjednodušené podmínky, protože první záloha ve
výši 25 % příjemci poskytnuta do 30 dnů
po podpisu Smlouvy o realizaci grantového
projektu.
Výše dotace pro všechny aktivity ve výši
100 % uznatelných nákladů.
Žádosti je možné předkládat od 23.2. do
8.4. 2010.

Státní fond dopravní
infrastruktury
Příspěvek na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek pro rok 2010
Státní fond dopravní infrastruktury vypsal
pravidla pro poskytování příspěvku na realizaci nové nebo přestavbu a údržbu
stávající cyklostezky. Obce a svazky obcí
mohou žádat o příspěvek do výše 75 %
rozpočtu skutečně vynaložených uznatelných nákladů v roce 2010.
Termín pro podání žádosti je 20. 3. 2010.

Regionální operační program
Střední Morava
Obce, svazky obcí a NNO mohou žádat
na projekty, jež budou realizovány
v obcích s 500 - 5000 obyvateli a budou
zaměřeny na fyzickou revitalizaci území
a sociální infrastrukturu.
Fyzická revitalizace v rámci ROP SM
Podporované aktivity v rámci výzvy:
Přeložky a výstavba technického
a dalšího vybavení území, obnova
a výstavba infrastruktury a místních
a účelových obslužných komunikací
Odstranění nevyužitelných staveb
a ekologických zátěží
Hrubé terénní úpravy a úpravy
veřejných prostranství, včetně výsadby
okrasné zeleně
Transformace neefektivně využívaných
urbanizovaných ploch na nové využití
- komplexní řešení revitalizace
městských a obecních částí, jader
včetně památkových objektů
Žadatelé mohou získat dotaci ve výši 90%,
výše dotace již je možno získat je
v rozmezí 2.000.000 - 20.000.000 Kč.
Žádosti je možné podávat do 23.3.2010.

Sociální infrastruktura v rámci ROP SM
Budou podporovány projekty jejichž
předmětem bude:
Infrastruktura pro poskytování
zájmových a volnočasových aktivit,
včetně kulturních, sportovních
a multifunkčních zařízení
Infrastruktura pro poskytování zdravotní
péče
Úpravy infrastruktury s ohledem na
integraci marginalizovaných skupin
společnosti (osoby se zdravotním
postižením, děti a senioři)
Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti,
prevenci a řešení rizik
Vzdělávací infrastruktura – především
mateřské a základní školy
Je možné žádat o 65% - 90% dotaci, která
bude v rozmezí 2 až 20 milionů Kč,
alokace na tuto výzvu je 230.000.000 Kč,
alokace se může navýšit až o 55 %, při
velkém zájmu žadatelů.
Žádosti je možné podávat do 23.3.2010.

Více informací naleznete na našich
stránkách www.rravm.cz , nebo můžete
přímo kontaktovat naše projektové
manažery.

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
(SMO VM) je historicky úspěšným
žadatelem v rámci Fondu mikroprojektů.
V minulém plánovacím období byly podpořeny dva projekty podané sdružením
(projekt Informační most Sdružení měst
a obcí na česko-slovenské hranici a projekt
Přes informace k novému partnerství).
V současné době se připravuje třetí projekt Společnou cestou česko-slovenským
příhraničím, v rámci Fondu mikroprojektů
(součást Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007-2013 jako oblast
podpory I.6.), jehož realizace začne
v březnu 2010 a rozpočet je 18 760 EUR.
Cílem projektu je rozvinout přeshraniční
spolupráci mezi organizacemi působícími
na různých stranách hranice. SMO VM
a Trenčianska regionálna rozvojova
agentúra se dohodli, že nosným prvkem
jejich spolupráce, jejich prvního společného
projektu bude podpora cestovního ruchu,
rozvoj kvalitní a přírodu nepoškozující
turistiky na společném území Zlínského
a Trenčínského kraje.
Projekt bude turisty informovat o možnostech, jež regiony nabízejí, tak aby si návštěvníci mohli lépe naplánovat svůj volný
čas a svůj pobyt v obou krajích prodloužit.
V rámci projektu budou zmapovány atrakce
a zajímavosti pro turisty, jež se nacházejí na
území obcí SMO VM. Výstupem projektu
bude jakýsi itinerář pro turisty (10 000 ks),

jež je provede naším územím a poradí, jaká
místa navštívit, kam si zajít na oběd, na
večeři, kde přespat.
Mapování atraktivních míst bude probíhat ve
spolupráci se starosty obcí a se subjekty
zainteresovanými v cestovním ruchu. Po
sběru podkladů a na základě jejich analýzy,
budou navrženy denní trasy, jež budou svou
délkou vhodné pro jednotlivé cílové skupiny
turistů. Trasy cca do 20 km pro pěší turisty,
cca do 60 km pro cyklisty. Jednotlivé
turistické body budou zaměřeny pomocí
GPS.
Souřadnice GPS budou součástí map
a napomůžou tak lepší orientaci turistů.
Podklady budou zpracovány i v elektronické
podobě, aby informace, jež potřebují turisté
při svém pobytu, si mohli stáhnout
z internetu, prostudovat je již doma
a nemuseli složitě shánět informace a poté
vymýšlet program svého pobytu.
Projekt bude mít zajištěnu publicitu na
vlastních internetových stránkách, v regionálním tisku a rádiích na obou stranách
hranice. O vzniku www stránek budete
informováni prostřednictvím dalších čísel
Rozhledů Východní Moravy.
Na závěr bych Vás chtěl poprosit o spolupráci při sbírání podkladů, pokud chcete,
aby Vaše obec, turistická atrakce nebo
služba byla zahrnuta v plánovaných trasách,
kontaktujte mě.
Mgr. Martin Holman
tajemník SMO VM

Nový rok 2010 přinesl změny v legislativní
oblasti. Jeden ze zákonů, který byl také
změnen a který je pro fungování obcí a měst
důležitý, je určitě zákon o veřejných
zakázkách (137/2006 Sb.). Kvalitní řízení
veřejných zakázek je pro samosprávy
důležité. Prakticky všechny veškeré
smlouvy s externími dodavateli od určité
finanční hodnoty musejí být uzavřeny
s vítězným uchazečem z výběrového
procesu předepsaném zákonem a který
navíc nesmí diskriminovat, musí být
transparentní a s každým zájemcem
zacházet rovně. Na druhé straně zákon
stanovuje pravidla, která místy mohou být
dost komplikované a v procesu výběrových
řízení mohou tak nastat různé chyby, kterým
aby se samospráva vyvarovala, oslovuje
specializované poradenské firmy.
Proto se Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy rozhodla obohatit portfólio
svých služeb o další nabídku služby přípravy
a organizování výběrových řízení pro své
klienty. Podle jejich potřeb poskytuje
konzultace anebo vlastní přípravu
výběrového řízení na dodávky, služby či
stavební práce v komplexním balíku.

Komplexní balík služby může zahrnovat celé
výběrové řízení od zahájení zadávacího
řízení až do jeho ukončení anebo jen
realizování jednotlivé fázi.
Na základě předpokládané hodnoty veřejné
zakázky RRA VM určí pro zákazníka druh
a způsob zadávacího řízení, připraví anebo
poskytne asistenci při přípravě zadávací
dokumentace na základě potřeby zadavatele a poradí vhodnost kvalifikačních
požadavků zadavatele na dodavatele. Co se
týče procesního postupu výběru vítězného
uchazeče, RRA VM podle dohody
zorganizuje jeho průběh, poskytne pomoc
anebo konzultaci k organizaci pro
zákazníka, zejména proces otevírání
obálek, vytvoření hodnotící komise a její
složení a samotné hodnocení nabídek
z hlediska stanovených hodnotících kritérií.
Při vyhodnocení výběrového řízení pomůže
vybrát nejvhodnější nabídku anebo zrušit
samotné řízení a vyhlásit nové. Důvody
zrušení stanovuje zákon a taky závisí od
podmínek, které stanoví zadavatel
v závislosti na druhu zadávacího řízení a na
typu zakázky. Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zabezpečí oznámení
o výsledku zadávacího řízení za klienta.
Zákon stanovuje rovněž odchylky a zvláštní
postupy, které lze použít při splnění určitých
podmínek. Některé dotační programy
rovněž mohou stanovit i odlišné podmínky
na zadávaní veřejných zakázek.
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy má zájem rozvíjet tuto oblast služeb
a s vaší pomocí tak napomáhat rozvoji
samosprávy našeho regionu. Myslíme si, že
čím více se podaří zrealizovat úspěšných
projektů a efektivně a kvalitně vysoutěžených zakázek, tím více prostředků bude
plynout do rozvoje regionu, čímž se zrychlí
samotný rozvoj a zlepší kvalita života našich
občanů.

Dotace v řádu stovek milionů korun na
nejrůznější projekty se podařilo v uplynulých
třech letech získat městu Vsetínu v čele se
starostkou Květoslavou Othovou. Bezmála
třicetitisícové město v srdci Valašska tak
získává novou, krásnější tvář. V čem tkví
tajemství tohoto úspěchu, jsme se
Květoslavy Othové zeptali.
Vsetínsko dlouhodobě patří k oblastem,
kde se daří úspěšně čerpat evropské
dotace. Co, podle vás, za tím stojí?
Především je to výsledek dlouhodobé
a systematické práce zastupitelstev města,
která už v předcházejících volebních
obdobích přijala filozofii, že pokud je možné
čerpat finanční prostředky z Evropské unie
na rozvojové projekty, pak je potřeba toho
maximálně využít, a to i za cenu toho, že
některé potřebné projekty, na které není
možné čerpat dotace, odsuneme na další
léta. Proto jsme už v minulosti vypracovali
koncepci rozvoje města v nejrůznějších
oblastech, ať už v oblasti životního prostředí,
dopravy, sportu, sociálních služeb a dalších,
přijali jsme projektové manažery, kteří
systematicky sledují a vyhodnocují státní
a evropské granty a dlouhodobě a systematicky připravujeme jednotlivé projekty
tak, abychom byli připraveni jednotlivé
žádosti o dotace předkládat. Hlavně jsme
ale postupně vytvářeli v rozpočtu města
rezervy, abychom mohli spolufinancovat
jednotlivé projekty. To se nám teď, v době
ekonomické krize, kdy se většina měst
a obcí potýká s finančními problémy, bohatě
vrací. Takže v žádném případě nelze říct, že
je to zásluha jednoho člověka, ale celého
dobře pracujícího týmu.procesu. Regionální
výbor, který zasedal 7. 1. 2010 schválil 8
mikroprojektů, 26 jich bylo schváleno
s podmínkou a 16 zamítnuto. Z výše
uvedeného vyplývá, že samotné přípravě
projektu je třeba věnovat velkou pozornost.
Žadatelé mají možnost využít konzultací
a návštěv seminářů, které jsou pořádány
u příležitosti vyhlášení každé výzvy.

Co se vám díky těmto prostředkům
v posledních letech podařilo zrealizovat?
Je toho spousta. Od úprav veřejných ploch,
regenerací sídlišť, rekonstrukce historického objektu Maštalisek, přes infrastrukturu, průmyslové zóny, modernizaci
školních zahrad až po moderní recyklační
a odpadové centrum.
Co plánujete dále?
Vloni jsme získali dotace v celkovém objemu
přes 170 milionů korun mimo jiné na projekt
s názvem Integrovaný plán rozvoje města,
díky kterému budou postupně regenerována
další sídliště ve městě, která nesplňují
podmínky státního dotačního programu,
dále díky němu opravíme náměstí a vybudujeme desítky nových parkovacích míst.
Kromě toho je nemalý objem prostředků
vyčleněn také na rekonstrukce bytových
domů včetně zateplení, oprav balkonů
a dalšího technického vybavení. Dalším
velkým projektem, který budeme letos
realizovat, bude závod na zpracování
biologicky rozložitelného odpadu a nový
sběrný dvůr a v současné době předkládáme další žádosti o dotace na
rekonstrukce a výstavby nových hřišť
a modernizace školských budov a zařízení.

Jsou vůbec nějaké projekty, které
financujete stoprocentě z rozpočtu
města?
Určitě a není jich málo. Například v letošním
roce máme vyčleněných čtyřicet milionů
korun na rekonstrukci strojovny a ledové
plochy zimního stadionu, další desítky
milionů jsou určeny na rekonstrukce
školních kuchyní nebo sportovišť. Kromě
toho každoročně putuje z rozpočtu města
zhruba šedesát milionů korun na zajištění
sociálních služeb pro naše spoluobčany.
A další desítky milionů jsou pak použity na
údržbu a opravy komunikací, kulturu a další
oblasti.

Přehled dotací v letech 2005 – 2009
Dotační titul
Byty pro osoby ohrožené sociální exkluzí
Regenerace panelových sídlišť
Logistické centrum odpadů I.+II.
Podnikatelský inkubátor Maštaliska
Průmyslová zóna Bobrky II
Rekonstrukce Masarykovy knihovny
IPRM-čerpání této dotace bude probíhat až do roku 2015
Ostatní
Získané dotace celkem

Výše dotace v Kč
40 mil.
48 mil.
221,2 mil.
77,7 mil.
32,7 mil.
10, 4 mil.
118 mil.
93,6 mil.
641,6 mil.

Konference „Zodpovědné inovace – Baťův odkaz Evropě“,
která se uskuteční 22. 4. 2010 ve Zlíně.
pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, společně se Zlínským krajem,
Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a Rotary Clubem Zlín.
Účast na diskuzi předběžně přislíbili:
PhDr. Václav Moravec - moderátor
prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D. – ekonom
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. – generální ředitel Slováckých strojíren, Uherský Brod
Ing. Libor Láznička, Ph.D. – jednatel společnosti Barum Continental, Otrokovice
JUDr. Pavel Telička – odborník na problematiku EU
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš – statutární náměstek hejtmana ZK

Seminář k soutěži Vesnice roku
pořádaný za účelem seznámení zástupců obcí s touto prestižní soutěží, která umožňuje
obcím získat nejen zajímavé finanční ohodnocení pro jejich další rozvoj, ale také spoustu
zkušeností, znalostí a propagaci obce.
Seminář proběhne 11.3. od 9:30
v Administrativní budově Ministerstva zemědělství
Zárámí 88, Zlín.
Na semináři budete mít možnost se setkat se starosty vítězných obcích z minulých let,
s členy hodnotící komise a získat tak cenné zkušenosti.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy pořádá pro zemědělce
sérii seminářů na téma Cross - Compliance v rámci zemědělství.
V souvislosti s členstvím ČR v EU a existující Společnou zemědělskou politikou
(SZP) se setkáváme s celou řadou nových pojmů, jejichž obsah není širší odborné
veřejnosti znám. Jedním z těchto relativně nových pojmů je termín Crosscompliance (dále jen CC), který se do češtiny nejčastěji překládá jako "křížový
soulad".
Obecně se jedná o politický nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech
ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin
a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod). Tímto nástrojem je
plněn závazek Evropské komise (EK), směřující k začleňování ekologických principů do
SZP. Zemědělec, který bude chtít čerpat přímé platby ze společných zdrojů EU, bude
muset CC dodržovat.
Semináře na toto téma budou:
9.3. Štítná nad Vláří
10.3. Okresní agrární komora, Zarámí 88, Zlín
11.3. Bunč
16.3. Bunč
17.3 Staré Město
18.3. Štítná nad Vláří
V případě zájmu se obracejte na paní Blanarschovou
tel.: 573 776 201, e-mail: blanarschova@rravm.cz
Semináře jsou financovány z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu.

