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za pár dnů uplyne již kalendářní měsíc po
komunálních volbách do obecních zastupitelstev.
A jestli měly letošní „komunálky“ vypjatou atmosféru,
tak povolební vyjednávání o složení městské či
obecní Rady jsou na mnoha místech v ještě větším
tlaku, varu a nerozhodnosti. Ano, je paradoxní, že
v desítkách větších obcí se ještě zvolení zastupitelé
jednotlivých politických stran, hnutí či seskupení
nedohodli na tom, kdo jejich obec povede další
čtyři roky.
Proto z původně zamýšleného seznamu všech
členů SMO VM a jejího nového vedení nebude
v tomto čísle žádná informace – ale prosincové
newslettery budou převážně věnovány informacím
o složení a vedení jednotlivých městských a obecních úřadů.
Takže toto listopadové číslo obsahuje několik
významných odborných článků a statí z pera RRA
VM, ale také nabídku dvou firem pro naše Sdružení,
od společností Asseco a T–Mobile. Především
nabídka od T-Mobilu je již dotažena k podpisu
a k postupné realizaci mezi členy SMO VM. Bližší
informace jsou samozřejmě uvnitř magazínu.
Přeji vám hezké podzimní dny.

Ing. Ladislav Kryštof
předseda SMO VM
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Zveme zástupce všech obcí Zlínského kraje
na jednání Valného shromáždění
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
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Jak jsme Vás informovali již několikrát, Sdružení měst a obcí Východní Moravy jednalo se
zástupci firmy T-Mobile Czech Republic a.s. o rámcové smlouvě, která by poskytla výhodnější
tarify pro členské obce SMO VM, než jaké si mohou jednotlivé obce či města vyjednat
samostatně.
Pro obce tak vznikla další výhoda v rámci členství ve Sdružení měst a obcí Východní Moravy,
kdy se mohou připojit ke smlouvě, která je pro ně výhodnější, než mají například okresní
města. Smlouva byla podepsána na konci října 2010 a jedním z dodatků smlouvy je i seznam
obcí, jež k této smlouvě přistupují.
Největší výhodou jež rámcová smlouva poskytuje, je skutečnost, že všechny hovory v rámci
rámcové smlouvy jsou zadarmo a bez omezení. Volání zdarma tak bude možné mezi
zaměstnanci obecního úřadu, pracovníky organizací zřízených obcí a zaměstnanci jiných
členských obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy, pokud také ke smlouvě přistoupí.
Obce tak mají jedinečnou příležitost ušetřit náklady za telefonní hovory v době finanční krize.

Další informace o rámcové smlouvě, podrobnosti o výhodách plynoucích
z členství ve SMO VM a podmínky plnění Vám sdělí tajemník SMO VM
Mgr. Martin Holman
tel.: 573 776 201
mobil: 739 490 067
smovm@seznam.cz
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Ceník tarifů a služeb sítě T-Mobile
Pro klíčové zákazníky (obce SMO VM)

Cena aktivačního poplatku je 0,- Kč.

Měsíční paušál
je účtován za jednotlivé služby vždy na konci účtovaného období.
Volné minuty
se vztahují na volání do sítě T-Mobile a do ostatních sítí v ČR vždy podle příslušného
tarifu. Volné minuty, které v aktuálním měsíci neprovoláte, lze převést do následujícího
účtovacího období.
T-Mobile HIT - Minutové tarify
Zvýhodnění ke standardnímu tarifu, sníží hovorné o 20%. Toto zvýhodnění nelze využít při
současném nákupu telefonního přístroje za zvýhodněnou cenu.
Ceny volání
Cena volání je uváděna za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno
po vteřinách, pokud není u dané služby uvedeno jinak.
Všechny hovory v rámci rámcové smlouvy SMO VM jsou zadarmo.
Ceník tarifů
Měsíční paušál
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190,228,-(s DPH)
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650,780,- (s DPH)
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Ostatní sítě v ČR
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1,-
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Ceník tarifů
Měsíční paušál
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RRA VM
Aktuality z Regionální rozvojové agentury
– najdete nás na nové adrese
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se od 1.10.2010
nachází nové adrese.

Nově nás naleznete ve Zlíně na Třídě Tomáše Bati 5146
ve druhém patře (vedle polikliniky).
Nová adresa RRA VM
Třída Tomáše Bati 5146
760 01 Zlín

Telefonní kontakt: 573 776 201
Projektové oddělení: 571 118 273
Hlavní činnosti a služby poskytované naší agenturou:
- bezplatné vyhodnocení a konzultace projektových záměrů
- příprava a zpracování žádostí o dotaci
- technická projektová dokumentace
- poradenství v průběhu realizace a financování projektů podpořených EU
- příprava a poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek
- strategické a odborné plány rozvoje
Těšíme se na setkání s Vámi v našich nových prostorách.
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Nadace partnerství vyhlašuje
První výzvu – „Cesta k udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace
působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Podporované aktivity:
Sociální poradenství
Služby sociální prevence pro cílové
skupiny:
- senioři
- děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- rodiny s dítětem/dětmi
- oběti domácího násilí a trestné činnosti
- osoby s poruchami příjmu potravy
Služby sociální péče pro cílové skupiny:
- senioři
- děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- rodiny s dítětem/dětmi
- oběti domácího násilí a trestné činnosti
- osoby s poruchami příjmu potravy
Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob
Podpora osobní asistence na školách
Služby mateřských center
Služby hospiců

Podporované aktivity zaměřené na
zajištění udržitelnosti činností
organizace:
Zajištění odpovídajícího prostorového
a materiálového vybavení pro zajištění
sídla organizace a pro zajištění
poskytování služeb a realizaci aktivit,
včetně:
- rekonstrukce prostor
- modernizace prostor
- investic do bezbariérových úprav
- pořízení technického a materiálového
vybavení
- pořízení nového, nebo úpravy stávajícího,
dopravního prostředku pro poskytování
terénních služeb
Rozvoj a zkvalitnění nabídky
poskytovaných služeb a rozšíření
realizovaných aktivit, včetně:
- vytváření know-how a metodické podpory
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
- vytváření podmínek a pomůcek pro práci
s cílovými skupinami
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Propagace poskytované služby nebo
realizované aktivity za účelem
informování veřejnosti a cílových
skupin, včetně:
- podpory prodeje
- podpory public relations
Posílení organizačního řízení
organizace, včetně:
- vytváření nebo aktualizace strategického
plánu organizace
- vytváření nebo aktualizace organizačního
řádu
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
Posílení personální politiky
organizace, včetně
- zavádění procesů hodnocení
zaměstnanců
- zavádění motivačních prvků
- utváření a konsolidace pracovních týmů
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
Posílení marketingového řízení,
včetně:
- vytvoření nebo aktualizaci
marketingového plánu
- vytvoření systému péče o sponzory
- vytvoření nových propagačních materiálů
organizace
- podpory public relations
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků

občanů, v platném znění;
- obecně prospěšná společnost založená
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech v platném
znění;
- účelové zařízení registrované církve
a náboženské společnosti založené pro
poskytování
charitativních služeb v souladu se
zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností v platném
znění;
- nadace a nadační fondy založené podle
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech
Termín ukončení výzvy: žádosti je možné
podávat do 7.12 2010 do 16 hodin
Bližší informace podá
Mgr. Veronika Lalíková
tel.: 737 566 394, lalikova@rravm.cz

Posílení finančního řízení, včetně:
- vytvoření systému finančního plánování
- vytvoření systému řízení cash-flow
- vytvoření systému pro efektivní
investování disponibilního majetku
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
Posílení projektového řízení, včetně:
- rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
Výše dotace:
Minimálně - minimální výše celkových
oprávněných výdajů činí 185 000 Kč
Maximálně - maximální výše celkových
oprávněných výdajů činí 4 625 000 Kč.
Možní žadatelé:
- občanské sdružení v souladu se
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování

Měsíc říjen byl z pohledu Řídícího výboru
Operačního programu Životní prostředí
věnován vyhodnocení stávajících přínosů
Operačního programu Životní prostředí,
s ohledem na závazky vůči Evropské
komisi. Na základě toho dojde ke změnám
v harmonogramu výzev. Nový plán výzev
bude Řídícím výborem OP ŽP zveřejněn
až po jeho dalším jednání, očekává se tak
v druhé polovině listopadu. O plánovaných
výzvách Vás budeme informovat v dalším
čísle Rozhledů Východní Moravy.
Tým RRA VM
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Poutní místo Svatý Hostýn
Název projektu: Poutní místo Sv. Hostýn
Dotační program: Společný regionální operační program
Místo realizace projektu: Zlínský kraj, poutní místo Sv. Hostýn
Partneři projektu: Tělovýchovná jednota Orel, Rádio Proglass, s. r. o., Arcibiskupství
Olomoucké, Město Bystřice pod Hostýnem
Příjemce pomoci: Matice svatohostýnská
Termín realizace: 1/2005 – 12/2005
Výsledek projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou domů pro ubytování a stravování návštěvníků
poutního místa. Realizací projektu došlo ke zlepšení podmínek pro návštěvníky poutního
místa Sv. Hostýn v oblasti služeb jako celoroční ubytování, stravování, pořádání kurzů a
seminářů, škol v přírodě. Došlo také k prodloužení sezóny, snížení energetické náročnosti
a zamezení chátrání objektů poutních domů

Rozpočet projektu:
Celkové náklady: 27.827.000,- Kč
Celková přiznaná dotace: 21.045.000,- Kč
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Téma měsíce
Biologický rozložitelný komunální odpad
Nový přístup k nakládání s biologicky
rozložitelnými komunálními odpady
(„BRKO“) vyplývá ze Směrnice Rady
1999/31/ES o skládkách odpadů. Při
implementaci „směrnice“ na podmínky ČR
byla přijata možnost časového oddálení
naplnění cílů postupného snižování
množství BRKO ukládaných na skládky. To
umožňuje skutečnost, že v roce 1995 bylo
v ČR ukládáno na skládky více než 80 %
komunálního odpadu. Biologicky
rozložitelný podíl komunálního odpadu
ukládaný na skládky musí být postupně
omezován v souladu s harmonogramem
stanoveným v programu odpadového
hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl
do roku 2010 na 75 %, do r. 2013 na 50 %
a do r. 2020 na 35 % celkového množství
(hmotnosti) biologicky rozložitelného
komunálního odpadu vzniklého v roce
1995).
Měrná množství BRKO přípustná k ukládání
na skládky představují:
- 112 kg na obyvatele za rok k roku 2010, 75
kg na obyvatele za rok k roku 2013, 53 kg na
obyvatele za rok v roce 2020.
V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. (§ 10
písm. b) je biologicky rozložitelným
odpadem
jakýkoli odpad, který je schopen
anaerobního nebo aerobního rozkladu
(např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Za
biologicky rozložitelné komunální odpady
jsou pak považovány všechny druhy
biologicky rozložitelného odpadu. Za
biologicky rozložitelné komunální odpady
(BRKO) se považují následující druhy
odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů
(vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) nebo v nich
obsažené podíly. Patří sem nejen komunální
odpad (tj. odpad z činnosti fyzických osob,
jehož původcem je obec), ale i odpad z domácností podobné živnostenské a průmyslové odpady, odpady z úřadů, včetně složek
odděleného sběru.
Rozhodujícím nástrojem pro naplnění
strategických cílů ve snižování množství
BRKO ukládaných na skládky k roku 2010
a zejména 2013 jsou plány odpadového
hospodářství ČR a krajů.

Česká legislativa umožňuje několik
základních způsobů nakládání s biologicky
rozložitelným materiálem vznikajícím v obcích. Domovní kompostování je z ekologického i ekonomického hlediska sice
nejlepším způsobem, není však vhodné pro
zpracování veškerého produkovaného
biologicky rozložitelného materiálu.
Požadavek ekologického nakládání
s trávou, dřevní štěpkou a průřezy zeleně,
ale i s listím, spadaným ovocem a dalším
biologickým odpadem vyplývá z Plánu
odpadového hospodářství České republiky,
podle kterého je třeba omezit do roku 2010
skládkování biologicky rozložitelného
komunálního odpadu o 25 % oproti
roku 1995 a do roku 2013 o 50 %.
Tyto požadavky České republice ukládá
Směrnice Rady 99/31/EC o skládkování
odpadu. Důvodem je snaha omezit tvorbu
skleníkových plynů při skládkování odpadů
a omezit tvorbu kyselých výluhů, které na
skládkách vznikají. Biomasa vzniklá
z údržby veřejné a soukromé zeleně na
území obce se sice nadále může na skládky
ukládat, ale tento způsob je nákladný
a neekologický. V některých obcích se tráva
neorganizovaně ukládá do terénních
nerovností, ale toto nezákonné jednání je
postupně omezováno Inspekcí životního
prostředí. Divoké skládky bioodpadů
negativně ovlivňují vodní zdroje i koncentraci skleníkových plynů v atmosféře.
http://www.mzp.cz/cz/vyhlaska_biologic
ky_rozlozitelny_odpad
Rozhledy Východní Moravy
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Výroční konference ROP Střední Morava 2010
se uskuteční 30. listopadu 2010 v hotelu Jana v Přerově
Na programu konference je bilance dosavadních výsledků
implementace ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji,
nová kohezní politika pro období 2014 až 2020 a zkušenosti příjemců
s realizací projektů financovaných z ROP Střední Morava.
Konference je určena pro představitele obcí, podnikatelů, NNO
a odbornou veřejnost.
Přihlásit se na konferenci je možné na stránkách ROP SM.
Kapacita konferenčního sálu je 400 míst.

Internetový měsíční bulletin. Vydavatel: Sdružení měst a obcí Východní Moravy ve spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
Redakční kolektiv: Ladislav Kryštof, Otakar Prudil, Martin Holman, Josef Tupý, Oldřich Pink.
Svoje náměty, články a připomínky můžete posílat na e-mailovou adresu: smovm@seznam.cz
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