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Jedním z dotačních titulů urče-
ných pro obce společně s nestát-
ními neziskovými organizacemi
(obecně prospěšnými společnostmi,
občanskými sdruženími, evidovaný-
mi církevními právnickými osobami),
je dotační titul z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, zaměřený
na investiční podporu příslušníků
sociálně vyloučených romských loka-
lit/komunit v oblasti intervence 3.1
sociální integrace Integrovaného
operačního programu. Podrobnější
informace naleznete na http://www.
mpsv.cz/cs/10859

Záměrem Evropské unie je pro-
střednictvím tohoto dotačního ti-
tulu podpořit integraci sociálně
vyloučených romských lokalit a komu-
nit do majoritní společnosti. Zájem-
ci o zmíněný dotační titul by měli
předložit projekt nejpozději do 30.
června 2013, kdy se uzavře 6. výzva
Integrovaného operačního programu
vyhlašovateleMinisterstva práce a so-
ciálních věcí. Není však vhodné čekat
na poslední chvíli, jelikož dostatečná
časová rezerva umožňuje odstranit
zjištěné vady v průběhu administrace
projektu. Nespornou výhodou brz-
kého podání projektu je i skutečnost,
že výzva je otevřená pouze po dobu,
dokud budou ve výzvě k dispozici
volné finanční prostředky Evropské
unie. Vzhledem k náročnosti ses-
tavení projektové žádosti a možnosti

vyčerpání finančních prostředků je
doporučeno zájemcům o řešení si-
tuace sociálně vyloučených Romů
začít se zpracováním projektové
žádosti a konzultací s vyhlašovatelem
výzvy co nejdříve. Žadatelé mají navíc
možnost získat dotaci na provoz so-
ciálních služeb z Operačního pro-
gramu lidské zdroje a zaměstnanost,
rovněž v tomto programu je objem
dostupných finančních prostředků
časově limitován.

V rámci dotace je možné podpořit
investici do sociálních služeb registro-
vaných dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Konkrétně se
jedná o následující sociální služby:
odborné sociální poradenství, nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, terénní programy, sociální
rehabilitaci, krizovou pomoc, kontak-
tní centra, domy na půl cesty a azy-
lové domy. Také je možné zažádat
o podporu investice do fakultativních
činností neekonomické povahy re-
alizované v návaznosti na předchozí
uvedené sociální služby povahy
volnočasových, vzdělávacích, spor-
tovních a poradenských aktivit.
V rámci programu je možné podpořit
nové, rozšiřující se a inovované so-
ciální služby a na ně navázané fakul-
tativní aktivity. Z dotace lze podpořit
výstavbu, nákup, rekonstrukci a vy-
bavení zázemí pro poskytování so-

ciálních služeb a na ně navázaných
fakultativních činností.

V šesté výzvě IOP 3.1b) je možné
získat podporu až do výše 100%
výdajů projektu, přičemž 85% je
hrazeno z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a 15% hradí státní
rozpočet České republiky. Financovat
lze projekty v rozmezí 0,5 mil. Kč až
do výše 25 mil. Kč.

K realizaci projektu nemusí mít
žadatel k dispozici žádné finanční
prostředky. Financovat projekty je
možné ex-ante platbami, což spočívá
v průběžném předkládání originálů
faktur příjemcem dotace ke kontrole
a v průběžném hrazení vzniklých
nákladů příjemce z rozpočtového
limitu otevřeného u pověřené banky.
Výzva umožňuje i klasické platby
zpětným převodem, kdy příjemce
daný výdaj předfinancuje a následně
mu je výdaj z dotace refundován.

Dosud předložené projekty jsou
převážně zaměřeny na nákup a re-
konstrukci budov, které mají sloužit
jako zázemí pro azylové domy, níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež
asociálněaktivizační službyprorodiče
s dětmi. Možnosti získat finanční
prostředky na řešení integrace rom-
ských spoluobčanů již využila města
jako Rumburk, Cheb, Broumov, Os-
trava, Javorník a jiné. Přehlížením
problému s integrací příslušníků
sociálně vyloučených romských loka-
lit/komunit situaci nezlepší. Vytvořit
zázemí pro sociální služby zaměřené
nazmíněnou sociální skupinu semůže
stát prvním krůčkem ke zlepšení situ-
ace ve Vaší obci.

Mgr. Miroslav Nedorostek
Ing. Ludmila Kostelníková

Možnost získání finančních zdrojů při řešení integrace romských
lokalit/komunit – nově ve všech obcích ČR s identifikovanou
potřebou (mimo hlavní město Praha)

V současné situaci, kdy rozpočty obcí mnohdy nedovolují zajistit
všechny potřebné investice, je přínosné hledat další zdroje finan-
cování investičních projektů. Jednou z možností získat další finanční
zdroje do obecních pokladen jsou dotační tituly z fondu Evropské
unie, které se zaměřují na podporu rozvoje, pomoci nebo řešení
problémů obyvatel obce. Dotační tituly Evropské unie jsou časově
omezeny programovým obdobím, právě probíhající programové ob-
dobí bude ukončeno v roce 2013.
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tabulka, jež
nemá platit.
kéž by se tak
však nestalo!

›PRAHA Historicky první výroční cenu
Bílé lilie za prosazování transparentnosti
ve veřejné správě převzal z rukou Václava
Havla 9. listopadu v Praze Oldřich Kužílek.
Jako poslanec Parlamentu ČR se význam-
ně zasloužil o prosazení zákona o svobod-
ném přístupu k informacím. Veřejnosti je
však znám i jako vůdčí osobnost projektu
Otevřete.cz, který rozvíjí Otevřená společ-
nost o. p. s. Praha a jenž podporuje občany
i úřady při uplatňování svobodného pří-
stupu k informacím a otevřenosti ve veřej-
né správě.

Za Oldřichem Kužílkem ve výsledném
hodnocení poroty zůstala o jediný bod
Daniela Göttelová. Ta je dlouholetou akti-
vistkou zasazující se o průhlednost veřejné
správy a v minulých komunálních volbách
ji přízeň voličů vynesla až na post místosta-

rostky Černošic u Prahy. Jako předsedky-
ně občanského sdružení »Spolu« aktivně
napomáhá rozvoji života místní komunity
v Černošicích. Mezi projekty tohoto sdru-
žení patří například výstavba dětských
hřišť. Sdružení však také aktivně vstoupilo
do správních řízení spojených s kácením
dřevin a výstavbou.

Cenu Bílé lilie uděluje nově vznikající
Sdružení bílé lilie, které si klade za cíl vytvá-
ření účinných protikorupčních programů
a projektů podporujících zásady konceptu
»good governance« při správě veřejných
statků. Laureát získává umělecký artefakt
z českého křišťálu symbolizující lilii a rov-
něž grant ve výši 200 tisíc korun. Tato od-
měna je spontorována Nadací finančníka
a filantropa Zdeňka Bakaly.

/sk/

›PRAHA Tabulka Vývoj daňových příjmů
obcí v roce 2011 a 2012 (viz dole), kterou na
XIV. celostátní finanční konferenci Svazu
měst a obcí ČR 10. listopadu v Praze účast-
níkům jednání představil ministr financí
Miroslav Kalousek, není pro reprezentanty
municipalit žádným povzbudivým čtením.
Jak šéf resortu financí uvedl, ani daňové
příjmy státního rozpočtu na tom letos ne-
budou lépe. Pro rok 2011 schválený roz-
počet počítal s daňovým inkasem 543,2
mld. Kč, očekávaná skutečnost však má být
pouze 533,9 mld. Kč. V příštím roce se oče-
kává zpomalení růstu ekonomiky, přičemž
její další vývoj bude závislý na řešení krize
v eurozóně.

V té souvislosti ministr Kalousek připo-
mněl, že návrh zákona o státním rozpočru
na rok 2012 byl postaven ještě na červen-
cové predikci růstu HDP v příštím roce (+
2,5 %). Na tomto základě byla vypracována
i výše uvedená tabulka o vývoji daňových
příjmů obcí. Letos v říjnu však predikce
růstu HDP pro rok 2012 už klesla na pou-
hé 1 % a současný vývoj naznačuje, že vývoj
HDP může být ještě horší.

Proto ministr financí na konferenci SMO
ČR nevyloučil , že už v lednu 2012 bude nut-
né státní rozpočet na příští rok přepracovat.
Upozornil i na skutečnost, že také vývoj da-
ňových příjmů obcí dozná korekci a tabul-
ka, již účastníkům konference představil,
už vlastně neplatí. Ta nová však téměř jistě
lepší nebude... (O finanční konferenci SMO
též na str. 10 a 11.) /sk/

Vývoj daňových příjmů obcí v roce 2011 a 2012 (v mld Kč)

Daňový příjem Očekávaná skutečnost r. 2011 Predikce na r. 2012
obce* obce***

Daň z přidané hodnoty 59,9 61,5
Daň z příjmů právnických osob celkem 31,6 32,1
daň z příjmů právnických osob 25,8 26,3
daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi 5,8 5,8
Daň z příjmů fyzických osob celkem 32,4 32,0
Daň z příjmů fyzických osob – zvl. sazba 2,7 2,7
Daň z přiznání celkem 2,0 2,3
daň z přiznání – sdílená část výnosů 0,6 0,7
daň z přiznání – 30% dle místa vzniku 1,4 1,6
Daň ze závislé činnosti celkem 27,7 27,0
daň ze závislé činnosti – sdílená část 25,9 25,2
daň ze závislé činnosti – 1,5% motivace 1,8 1,8
Daňové příjmy celkem** 123,9 125,6

Pozn. *Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. **Jde o propočet
vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodehc daňových příjmů v závěru roku není zohledněn. ***Podíl obcí na výnosu z DPH činí 19,93%
(zohlednění zvýšení sazby daně od 1. 1. 2012).
ZDROJ: MF ČR

Ze slavnostního předávání ceny Bílá lilie: Na levém snímku spolu s exprezidentem Václavem Hav-
lem jsou první držitel ceny Oldřich Kužílek (vpravo) a finačník a filantrop Zdeněk Bakala. Na pra-
vém snímku Václav Havel blahopřeje Daniele Göttelové, která byla za O. Kužílkem těsně druhá.

Cena Bílé lilie patří
Oldřichu kužílkovi
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V jihočeském Úsilném mají
Starostu roku 2011
›PRAHA/ÚSILNÉ Vítězem soutěže ERA Sta-
rosta roku pořádané Poštovní spořitelnou
se stal Pavel Kašpárek. Starostu obce Úsilné
v Jihočeském kraji zvolila odborná komise
z pěti finalistů, kteří byli vybrání z celkem
222 nominovaných starostů z celé České
republiky. Od Poštovní spořitelny tak Pavel
Kašpárek získal 250 tisíc korun do obecního
rozpočtu a navíc tradiční Rychtářské právo,
symbol dobrého vedení obce.

O titul Era Starosta roku se letos ucházel
Vladimír Stříbrný z obce Heřmanice okres
Liberec), Hana Šíblová z obce Krásensko
(okres Vyškov), Pavel Kašpárek z obce Úsil-
né (okres České Budějovice), Tomáš Kocou-
rek z obce Zděchov (okres Vsetín) a Karel
Sklenička z obce Lány (okres Kladno)

Obec Úsilné v okrese České Budějovice
čítá 407 trvale žijících obyvatel. Od roku
1990, od kdy Pavel Kašpárek působí jako
starosta, se tam zrekonstruovalo 90 % ko-
munikací včetně osvětlení. Vybudován byl
rozvod plynu, vody a kanalizace a domác-
nosti byly připojeny k internetu. Přičiněním
starosty se však také zpřístupnila unikátní
podzemní Eliášova dědičná štola, která se
stala oblíbeným cílem turistů i školních vý-
prav. V obci se pořádá Svatováclavská pouť,
jejíž návštěvu si nenechají ujít ani mnozí

obyvatelé sousedních obcí. Místní pekařky
zase od roku 2009 pečou krajovou speciali-
tu – voselské uši“ podle staré receptury.

Při výběru Starosty roku sledovala hod-
notící komise hlavně péči o ekonomický,
kulturní a společenský život obce, snahu
o trvale udržitelný rozvoj, komunikaci s ob-
čany a jejich zapojování do rozhodování
oveřejnýchzáležitostech,aktivníspolupráci
s místními spolky či inovativní přístup k ve-
dení obce. /sk/

›STRAČOV Letošním vítězem Ceny naděje
pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení
místních samospráv (SMS) ČR, se stala obec
Stračov (Královéhradecký kraj). Ocenění
spolu se šekem na 100 tisíc korun starostovi
Stračova Luďku Homoláčovi předal na Dni
malých obcí v Praze předseda SMS ČR Josef

Bartoněk. Obec Stračov se skládá se dvou
místních částí, jimiž jsou Stračov a Klenice.
V čele obce se třemi stovkami obyvatel sto-
jí od roku 2006 neuvolněný starosta Luděk
Homoláč. Tím více si cení podpory, které se
mu přitom dostává od zaměstnavatele – Ze-
mědělské akciové spolčenosti Mžany, a .s.,
konkrétně od jejího ředitele Jana Peška.

Podle starosty finanční odměna bude
použita na podporu všech těch, kdo se
o ocenění Stračova nejvíce zasloužili. Těmi
jsou Dámský klub Stračov, TJ Stračov, SDH
Stračov, Spolek přátel šipek Stračov, Šikov-
né ručičky + keramický kroužek, Myslivec-
ké sdružení Diana Stračov, fotbalisté Lazio
Stračov, Sdružení rybářů Stračov. »Částka
bude rozdělena rovným dílem k podpoře
spolků se zaměřením na konání dalších
kulturně společenských akcí v obci Stračov
a Klenice,« vysvětlil starosta.

Prozradil i »recept« na to, jak z obce ve-
likosti Stračova udělat příjemné místo pro
život. »Dobrý a spokojený život občanů
zajišťuje nejen dobré životní prostředí, ale
i společenský a kulturní život tj. zapojení
co nejvíce občanů do dění obce za přispění

všech spolků. Obec Stračov je tím zdárným
příkladem a občanům Stračova a Klenice
za to patří velké dík,« řekl starosta.

Tajemník SMS ČR Tomáš Chmela připo-
mněl, že Cena naděje je reakcí na řadu stuh

a jiných ocenění, které jsou obcím udělo-
vány na základě kolektivního posouzení
porotou, což mnohdy vyvolává zklamání
u starostů, kteří tvrdě pracují pro obec, ale
ve finále vlivem nejrůznějších okolností
nedovedou plody své práce před porotou
»prodat«. Cena naděje se hodnotí na zákla-
dě předem daného algoritmu, který zohled-
ňuje počet aktivních spolků v obci, intenzi-
tu jejich činnosti a velikost obce. Bodování
probíhá v souvislosti s hodnocením soutě-
že Vesnice roku a metodika hodnocení se
průběžně zpřesňuje na základě zkušeností
z předešlých ročníků. /sk/

Myslivecké sdružení Diana Stračov se
o ocenění své obce také zasloužilo.

I ve Stračově zásluhou místních spolků
vždy 30. dubna potkáte čarodějnice.
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Šek na čtvrt milionu korun do obecního rozpočtu předala Pavlu Kašpárkovi tisková mluvčí
Poštovní spořitelny Denisa Salátková. Na přímý dotaz, jak chce s touto částkou v obci
naložit, starosta Úsilného odpověděl: Napřed se o tom musím poradit se všemi sousedy.
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Obce jako Stračov jsou
»nadějí pro živý venkov«
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