jak se dále dozvíte z tiskové zprávy z Valného shromáždění
SMO VM, došlo k výměně ve vedení našeho sdružení. Pro mě
tím vznikla nová milá povinnost, připravit tento úvodník.
Období prázdnin bývá časem klidu a pohody. Že jsou i výjimky,
kdy tomu tak není, o tom se přesvědčujeme právě v těchto
dnech. S končícím volebním období ještě každý z nás chce
spoustu věcí stihnout, o čemž svědčí čilý stavební ruch snad
ve všech obcích. Pro nás, kteří hodláme i nadále usilovat
o "službu lidu" v dalších čtyřech letech, přibyla poměrně
časově náročná činnost - sestavení kandidátní listiny pro
komunální volby. Po celkové otrávenosti lidí z celostátní
politiky není zrovna snadné shánět lidi na kandidátky.
Do tohoto náročného období ještě přichází jedna výzva za
druhou z jednotlivých operačních programů. V současné
chvíli, kdy je velká šance čerpat peníze z EU, je naší povinností
podávat příslušné žádosti a zpracovávat projekty, ať již je to do
ROPu, OPŽP, či IOPu. Asi každý z nás chce mít připravené
projekty i pro případné nástupce, neboť každá další získaná
dotace bude využita k rozvoji obce a spokojenosti našich
spoluobčanů. A o to nám všem jde především.
Zkrátka a dobře, denně se přesvědčujeme, že ne vždy je
období prázdnin klidné a pohodové. Snad v rámci tohoto
hektického času naleznete chvíli a prohlédnete a přečtete si
připravené další číslo elektronických Rozhledů.
Přeji vám úspěšné zvládnutí veškerých náročných povinností
a pokud si při tom všem ještě uděláte čas a vyrazíte na
dovolenou, přeji Vám hodně pohody, radosti a načerpání
nových sil do závěru volebního období.

Ing. Ladislav Kryštof
předseda SMO VM

Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy
zvolila nové vedení
Město Uherský Brod hostilo v úterý 22. června 2010 jednání valného shromáždění Sdružení
měst a obcí Východní Moravy.
Po rezignaci minulého vedení byl jednohlasně do čela této organizace zvolen ing. Ladislav
Kryštof, starosta Uherského Brodu. Jeho místopředsedou se stal Ing. Dalibor Maniš, starosta
města Valašské Klobouky. Novým členem správního výboru byl zvolen Miroslav Bahula,
starosta obce Horní Němčí.
V pracovní části jednání, mimo běžné agendy se představitelé měst a obcí se zabývali
zákonem o střetu zájmů, praxí datových schránek, elektronickou komunikací mezi úřady
a občany a vyslechli zprávu ředitele Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.
Významným bodem programu jednání byla prezentace mikroprojektu, který Sdružení měst
a obcí Východní Moravy realizuje společně s Trenčianskou regionální rozvojovou agenturou.
Mikroprojekt s názvem Společnou cestou česko-slovenským pohraničím si klade za cíl
vytvořit kompletní nabídku produktů cestovního ruchu, která by umožnila turistům lépe poznat
česko-slovenské příhraničí a přispět tak k prodloužení jejich pobytu v regionu. Nástroji
vedoucími k naplnění tohoto cíle budou webové prezentace cyklistických a pěších tras ve
Zlínském a Trenčínském kraji, tvorba propagačních map pro distribuci v informačních
centrech a na jiných místech navštěvovaných turisty. Konkrétně bylo navrženo 11
cyklistických tras, které mohou být podle potřeb turistů do mnoha okruhů a vyprojektován
jeden sedmidenní, převážně hřebenový, přechod pohraničních pohoří. Trasy jsou již nyní
atraktivním způsobem popsány a připraveny k prezentaci na webových stránkách
mikroprojektu a na 10 000 vytištěných mapách, které jsou distribuovány.

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Předmětem činnosti sdružení je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury,
hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí
a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra
a Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního
ruchu v regionu, formování společného postupu samospráv při prosazování společných
zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání
samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region
působnosti, s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony
Slovenské republiky.
Město Uherský Brod je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České
republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Více informací:
Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod a předseda Sdružení měst a obcí
Východní Moravy,
tel. +420 572 615 200, e-mail: ladislav.krystof@ub.cz

Zápis a usnesení Valného shromáždění SMO VM
konaného dne 22. června 2010 v Uherském Brodě
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti SMO VM za rok 2009 a průběžná zpráva o činnosti SMO VM
v roce 2010
3. Výsledek hospodaření SMO VM (+zpráva auditora) za rok 2009
4. Volba předsedy a místopředsedy, doplňovací volby do Správního výboru
5. Informace RRA VM - činnost, informace o připravovaných výzvách
6. Prezentace partnerů SMO VM
7. Majetková přiznání - zákon o střetu zájmů - Ing. Sušil, tajemník MěÚ UB
8. Praxe datových schránek - Ing. Válek, informatik MěÚ UB
9. Elektronické aukce - Ing. Knotková, Energetická agentura ZK
10. Závěr
Řádné Valné shromáždění bylo plánováno na 22.6.2010 na 9:00. Protože se do 30 minut od
stanoveného začátku nedostavilo alespoň 50 % členů SMO VM, správní výbor SMO VM
v souladu s Čl. VI odst. 6 stanov SMO VM odsunul jednání VS na 9:30, kdy se konalo
mimořádné Valné shromáždění. Zde byla nutná účast alespoň 30 % členů SMO VM, což bylo
splněno 29 zúčastněnými členy SMO VM na začátku jednání.
1. Zahájení
Úvodní slovo přednesl předseda SMO VM Ing. Milan Vybíral, přivítal všechny přítomné
členy SMO VM, zahájil a řídil část jednání.
VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č. 1:
a) mandátovou a volební komisi:
Ing.Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko
Bohumil Škarpich, starosta obce Rusava
b) návrhovou komisi
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulín
Jan Popelka, starosta obce Hradčovice
c) ověřovatel zápisu
Ing. Dalibor Maniš, starosta města Valašské Klobouky
d) zapisovatel
Mgr. Martin Holman, tajemník SMO VM
e) organizační zajištění
Mgr. Martin Holman, tajemník SMO VM
Mgr. Ladislav Čoček, manažer projektu SMO VM
f) program jednání Valného shromáždění

2. Zpráva o činnosti SMO VM za rok 2009 a průběžná zpráva o činnosti SMO VM v
roce 2010
Předseda Ing. Vybíral seznámil VS s činností SMO VM v roce 2009 a v první polovině roku
2010. VS bylo informováno o realizaci mikroprojektu Společnou cestou česko-slovenským
pohraničím, který SMO VM v současné době realizuje, o navázání partnerství s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy a Svazem podnikatelů Zlínského kraje o připravované
smlouvě se společností T-Mobile.
VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č. 2:VS SMO VM schvaluje zprávu předsedy
Ing. Milana Vybírala o činnosti od 10. prosince 2009 do 21.6. 2009
VS SMO VM schvaluje jednomyslně usnesení č. 3:VS SMO VM: schvaluje průběžnou
zprávu o činnosti SMO VM ke dni 21. 6. 2010
a) schvaluje v souladu se schváleným rozpočetem na rok 2010 ze dne 9. 12. 2009
příjmy běžného roku
98 000,- Kč
výdaje běžného roku
652 700,- Kč
b) bere na vědomí a přijímá vystoupení členů:
Břest, Velké Karlovice
3. Výsledek hospodaření SMO VM
(+zpráva auditora+zpráva revizní komise) za rok 2009
Účetní Ing. Mrkvová přednesla zprávu o hospodaření SMO VM za rok 2009 a seznámila
VS se zprávou auditora a zprávou revizní komise, níž nejsou popsány závažné nedostatky.
VS SMO VM schvaluje usnesení č. 4:
a) VS SMO VM schvaluje závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad.
b) VS SMO VM schvaluje zprávu revizní komise o výsledku přezkoumání hospodaření
SMO VM auditorem za rok 2008
4. Volba předsedy a místopředsedy
Ing. Milan Vybíral rezignoval na svoji funkci předsedy SMO VM, zároveň s ním rezignoval
i místopředseda Ing. Ladislav Kryštof. Valné shromáždění proto muselo zvolit nového
předsedu a místopředsedu. Volební komise navrhla na předsedu Ing. Ladislava Kryštofa, na
místopředsedu Ing. Dalibora Maniše, Miroslava Bahulu na člena Správního výboru.
VS SMO VM schvaluje usnesení č. 5:
a) VS SMO VM schvaluje rezignaci předsedy SMO VM Ing. Milana Vybírala
b) VS SMO VM schvaluje rezignaci místopředsedy Ing. Ladislava Kryštofa
c) VS SMO VM volí Ing. Ladislava Kryštofa, starostu Města Uherský Brod,
předsedou SMO VM
d) VS SMO VM volí Ing. Dalibora Maniše, starostu města Valašské Klobouky,
místopředsedou SMO VM
e) VS SMO VM volí do Správního výboru jako člena Správního výboru Miroslava Bahulu,
starostu Horního Němčí.

Složení Správního výboru je tak následující:
Předseda:
Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod
Místopředseda:

Ing. Dalibor Maniš, starosta města Valašské Klobouky

Členové SV:

Ing. Pavel Studeník, místostarosta města Slavičín
Bohumil Škarpich, starosta obce Rusava
Stanislava Špruncová, starostka městyse Nový Hrozenkov
Miroslav Bahula, starosta obce Horní Němčí
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulín
Květoslava Othová, starostka města Vsetín
Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko

5. Informace o RRA VM
Ředitel RRA VM RNDr. Otakar Prudil informoval Valné shromáždění o činnosti Regionální
rozvojové agentury. Podal zprávu o činnosti za rok 2009 a seznámil VS s aktuálními výzvami
pro nadcházející období.
VS SMO VM schvaluje usnesení č. 6: VS SMO VM vzalo na vědomí: informace o činnosti RRA
VM a o připravovaných výzvách do OP

Společnou cestou česko-slovenským pohraničím
V pátek 30. července se ve Valašských
Kloboukách konal poslední seminář v rámci
mikroprojektu Společnou cestou československých pohraničím. Jeho náplní bylo
představení výsledků a vyhodnocení
průběhu realizace mikroprojektu. Seminář
zahájil příspěvek Ing. Ladislava Kryštofa,
předsedy Sdružení měst a obcí Východní
Moravy, který akcentoval nutnost lokální
iniciativy pro rozvoj cestovního ruchu
v regionu. Ředitel Trenčianské regionálné
rozvojové agentúry, přeshraničního partnera
mikroprojektu, Ing. Stanislav Dreisig,pak na
úvod semináře zdůraznil obzvlášť
skutečnost, že infrastruktura pro cestovní
ruch, zvláště cykloturistiku, konečně
alespoň zčásti získává nádech kvality již léta
známé od našich západních sousedů. Nyní
je klíčové pokračování v započatých
aktivitách, dopracování ambiciózních
projektů, které například ve Zlínském kraji
doprovází kvalitními cyklostezkami hlavní
vodní osy regionu, a v neposlední řadě
propagace v rámci regionů i s přesahem
mezi nimi. Mikroprojekt Společnou cestou
česko-slovenským pohraničím se věnuje
právě marketingu Zlínského a Trenčínského
kraje v jednom integrovaném celku.
Ukazuje, že zdejší regiony disponují
bohatou nabídkou turistických atraktivit, že
nejsou jen destinací pro jednodenní až
dvoudenní výlety, ale lze zde plnohodnotně
strávit i týden.
Představení samotných výsledků
mikroprojektu se ujal jeho projektový
manažer Mgr. Ladislav Čoček. Už od června
můžete listovat tištěnými Rozhledy
Východní Moravy, jež jsou tematicky
zaměřeny na mikroprojekt a cestovní ruch
ve Zlínském a Trenčínském kraji. Čtenáři
jsou zde obeznámeni s průběhem realizace
mikroprojektu, s prezentovanými produkty
cestovního ruchu i s některými vybranými
turistickými atraktivitami na pomezí Česka
a Slovenska. V červenci byly vydány do
distribuce orientační mapy, jejichž cílem je
seznámit návštěvníky regionu s cyklistickými výlety podrobně prezentovanými na
webových stránkách mikroprojektu. Účelem
tohoto výstupu je především právě

propagace webu, který slouží jako hlavní
informační portál.
Webové stránky, hlavní fyzický výstup
mikroprojektu, umožňují významnou
interaktivitu při prezentaci vybraných
cyklistických a pěších výletů. Právě zde se
otevírá příležitost pro lokální iniciativu,
zapojení obcí a snahu "prodat" své
zajímavosti. Rozsáhlá kapacita webu
umožňuje prezentaci různorodých subjektů,
důležitá je však jejich aktivita. Obce mohou
kdykoliv poslat své propagační články,
včetně fotografií,kontaktů, odkazů,
otevíracích dob a cen vstupného na
koupalištích, v muzeích a různých jiných
turistických atraktivitách na adresu Sdružení měst a obcí Východní Moravy
(smovm@seznam.cz). Tyto pak budou
obratem umístěny na webové stránky.
Jádrem nabídky mikroprojektu pro turisty
jsou na webu cyklistické a pěší výlety po
Zlínském a Trenčínském kraji, z jejichž
popisu se lze prostřednictvím odkazů dostat
k charakteristice jednotlivých atraktivit. Na
webových stránkách je prezentováno 12
tras pro cykloturisty, které protínají
maximální možné množství zajímavých míst
v kraji. Kvůli snadnosti orientace v terénu
jsou výlety vedeny výhradně po značených
cyklotrasách a na webových stránkách je ke
každé z nich k dispozici orientační
i podrobná mapa, výškový profil, itinerář
a statistiky. Původně bylo projektováno 11
tras, ale na základě zpětné vazby z pracovního semináře mikroprojektu konaného
v Trenčíně byla přidána ještě trasa v oblasti
z Brezové prod Bradlom do Skalice. Ani nyní
není seznam cyklistických výletů uzavřený.
Máte příležitost prezentovat Sdružení měst
a obcí Východní Moravy své zajímavé
podněty, na jejichž základě mohou být
doplněny další cyklotrasy. Jejich celkový
počet však z důvodu snadné orientace na
webu a udržení kvality obsahu nebude
přesahovat 15 - širší nabídka výletů
s jednodušší náplní je k dispozici na jiných
portálech.
Nabídka pěších tras je zaměřena na
specifický produkt - přechod po československých hraničních pohořích v oblasti

Z l í n s k é h o a Tr e n č í n s k é h o k r a j e ,
Javorníkách a Bílých Karpatech. 158,1 km
trasy je rozděleno do sedmi etap a vedeno
po značených stezkách Klubu českých
turistů. Stejně jako u cyklotras je zde přístup
k tisknutelným mapám a dalším doplňkům
pro usnadnění plánování a orientace.
Významnou vlastností cyklistických i pěších
výletů prezentovaných na webových
stránkách mikroprojektu je flexibilita. Turisté
nemusí absolvovat celou navrženou trasu
v jeden den, v popisu je upozorňováno na
místa, kde se dá občerstvit či přespat.
Cyklotrasy se často protínají nebo na sebe
navazují, lze je tedy kombinovat do delších
či kratších okruhů. Itineráře a mapy na
webových stránkách spolu s popisem
zajímavostí umožňují zájemcům sestavit si
svého "průvodce" po regionu, naplánovat si
trasy odpovídající jejich schopnostem
a potřebám.

Realizace mikroprojektu Společnou cestou
česko-slovenským pohraničím skončila
měsícem červencem, věříme však, že nový
turistický informační portál bude žít svým
životem v období udržitelnosti i déle.
Důležitou roli bude samozřejmě hrát
aktivita místních samospráv - výsledky
mikro-projektu nabízejí výjimečnou
příležitost k prezentaci obcí, měst, jejich
atraktivit i služeb cestovního ruchu s minimálními náklady. Stačí sestavit propagační článek a odeslat jej na adresu
smovm@seznam.cz. Doufáme, že se
rozvine široká síť spolupracujících subjektů
na obou stranách česko-slovenské hranice
a že portál mikroprojektu bude nadále
nabývat na informační hodnotě.
Za Sdružení měst a obcí
Východní Moravy
Mgr. Ladislav Čoček.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Podnikatel roku Zlínského kraje
Na základě rozhodnutí představenstva SPZK byl titulem Podnikatel roku Zlínského kraje
za rok 2009 oceněn pan Miroslav Mahdalík, jednatel firmy VOMA, s.r.o. Uherský Brod,
která se zabývá zpracováním masa a výrobou uzenin. V kategorii Podnikatelka roku
Zlínského kraje za rok 2009 zvítězila paní Veronika Záhorská, ředitelka lázeňského hotelu
Miramare v Luhačovicích a zakladatelka občanského sdružení Korunka, který se profiluje
směrem k veřejnosti svojí nadační činností.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Ocenění podnikatelé za loňský rok.

Miroslav Mahdalík, jednatel firmy VOMA, s.r.o. Uherský Brod se starostou
Uh. Brodu Ladislavem Kryštofem.

Veronika Záhorská, ředitelka lázeňského hotelu Miramare v Luhačovicích
s poslancem Parlamentu ČR Martinem Vackem.

Ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2010 ve Zlínském kraji
Hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 ve Zlínském kraji byla složena
z 8 členů, kde každý zastupoval organizaci, která jej nominovala do komise. Místopředsedou
komise byl starosta obce Újezd Vladimír Kráčalík, která se stala vítězem krajského kola
soutěže Vesnice roku 2009. Dalšími členy komise byl Ing. Josef Pokorný, který byl tajemník
komise a zastupoval Ministerstvo pro místní rozvoj. Ing. Jana Koldová zastupovala v komisi
Zlínský kraj a Sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Paní Eva Peprníčková
zastupovala v komisi Sdružení knihovníků a informačních pracovníků. Ing.arch. Jaroslav
Novosad zastupoval Ministerstvo kultury. Pan Jiří Kubeša byl nominován Ministerstvem
zemědělství. Svaz měst a obcí České republiky zastupoval starosta obce Ludslavice pan
Miroslav Konečný. Předsedou hodnotící komise byl starosta obce Lidečko Ing. Vojtěch Ryza.
Obec Lidečko vyhrála krajské a republikové kolo soutěže Vesnice roku 2008.
Všem členům komise patří velké poděkování, protože čas, který věnovali soutěži, musí ve své
práci nějak dohnat. Členové komise přistupovali k soutěži zodpovědně a zcela profesionálně.
Komise navštívila 27 obcí, které se přihlásili do soutěže ve Zlínském kraji. Každá obec měla
1,5 hodiny na svou prezentaci. Záleželo zcela na obci co nám a jak prezentovala a co nám
chtěla ukázat. Někdy se setkávám s názorem, že byl měl být jednotný mustr, jak prezentovat
obec. Domnívám se, že by to bylo na škodu, protože 1,5 hodiny je velmi krátký čas a velmi
záleží na schopnosti starosty a jeho týmu jakou zvolí režii a jak ten čas jejich obci věnovaný
uchopí a využije. Samozřejmě, že platí, aby byly nachystány dokumenty obce, aby byl čas
představení života v obci buď formou DVD nebo jiné prezentace a je důležité, aby komise
viděla i jednotlivé místa v obci.
Někdy slýchávám názor, že se je to soutěž o nejkrásnější obec. Tento názor musím zcela
vyvrátit, protože vzhled obce je jedním z mnoha kritérií, které se posuzují. K nejdůležitějším
kritériím čeho si komise všímá je, jak se v obci žije a jak se daří zapojovat občany do života
v obci. Jsou obce v republice, které jsou na pohled velmi pěkné, ale lidé v nich pouze bydlí
a mnohdy jenom přespávají, ale nežijí. Jako ředitel celostátní hodnotící komise mohu zcela
zodpovědně říci, že obce ve Zlínském kraji patří na úrovni republiky mezi ty nejlepší. Obce se
během posledních let velmi změnily. Podařily se vybudovat velmi pěkné a potřebné investice,
obce zapracovaly na zeleni a na údržbě, daří se zachovávat tradice a zvyky a je spousta
občanů, kteří se zajímají o obec a bezplatně, na úkor svého volného času, nezištně dělají
něco pro druhé. Takových obcí, které se přihlásily v letošním roce do soutěže byla většina.
Proto je velkou pravdou, že každá obec, která se přihlásila do soutěže neudělala ostudu, ale
naopak měla co ukázat a jejich rozvoj je vidět na každém kroku. Tím, že se obce velmi
vyrovnávají a udělali velký kus práce, je práce hodnotící komise velmi těžká a je náročné
vybrat mezi tolika zajímavými obcemi ty nejlepší. Mohu potvrdit, že na udělení každé stuhy
bylo vždy několik kandidátů a nebylo jednoduché nakonec rozhodnout. Každý člen komise
měl jeden hlas. Úkolem komise bylo rozhodnout a tak také komise učinila. Slyšel, jsem názor,
že je rozhodnuto již dopředu. To mohu zcela vyvrátit a tento názor zcela degraduje práci
komise, protože tím by komise nemusela vůbec jezdit a tolik času soutěži věnovat.
Charakteristiky obcí, které jsou povinnou přílohou přihlášky, jsou natolik podobné, že bez
fyzické návštěvy obce nelze rozhodnout.
Po dlouhém rozhodování byla vybrána za vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 ve
Zlínském kraji obec Hvozdná. Obec Hvozdná se svými 1040 obyvateli i přes svou blízkost
městu Zlínu si zachovala ráz vesnice. V obci vás zaujme mimo jiné, základní škola, dětské
hřiště, nový sportovní areál, udržovaný a hojně navštěvovaný rybník. Obec žije hlavně

ochotnickým divadlem - počet členů přesahuje 126 členů a 40 dětí v "herecké přípravce".
V obci pracuje sdružení zahrádkářů, chovatelů a myslivců a klub důchodců. V obci najdete
občanské sdružení "Valašský názor". Obec zachovává a udržuje ve své galerii na obecním
úřadě památku na akademického malíře a medailéra Josefa Hvozdenského. Je velkou
pravdou, že komise v každé obci, která se přihlásila do soutěže, viděla mnoho zajímavostí
a velký posun ve svém rozvoji. Obec Hvozdná bude v celorepublikovém kole reprezentovat
Zlínský kraj.
Na závěr patří poděkování Zlínskému kraji za podporu soutěži zázemím, ale také za finanční
prostředky, které vítězné obce získají.
Předseda hodnotící komise
Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko

Výsledky:
Speciální finanční ocenění Zlínského kraje
Diplom za vzorné vedení kroniky získala obec Návojná
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala obec Poteč
Diplom za udržování lidových tradic získala nejmenší obec přihlášená do soutěže
obec Kelníky
Speciální ocenění - cenu naděje pro živý venkov získala obec Sazovice
Modrou stuhu za společenský život a 5.místo v soutěži získala obec Zašová
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a 4. místo v soutěži
získala obec Francova Lhota
Bílou stuhu za činnost mládeže a 3.místo v soutěži získala obec Nedašov
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a 2.místo v soutěži získala obec Komňa
Zlatou stuhu a 1. místo v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 Zlínského kraje
získala obec Hvozdná

Hvozdná, divadlo

Nedašov, podomácká dřevovýroba

Komňa, obydlí zvěrokleštiče

Francova Lhota, prezentace obce

Sazovice, podkrovní sál

Zašová, část obce

OP ŽP - PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
podzim 2010
Prioritní osa 1 - Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní, podporuje
projekty, které směřují ke zlepšení stavu
povrchových a podzemních vod,
zlepšení jakosti a dodávek pitné vody
a snižování rizika povodní.
Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města.
Snížení znečištění z komunálních zdrojů
Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních
vod v aglomeracích nad 2000
ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí
v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Výstavba a rekonstrukce kanalizací
sloužících veřejné potřebě v aglomeracích
nad 2000 EO a v aglomeracích pod 2000
EO v územích vyžadujících zvláštní
ochranu.
Snížení znečištění z průmyslových zdrojů
Technická opatření ke snížení vypouštění
zvlášť nebezpečných látek z průmyslových
zdrojů znečištění.
Snížení znečištění způsobující eutrofizaci
Biologická a technická opatření na snížení
eutrofizace povrchových vod, včetně tvorby
digitálních mapových podkladů v oblasti
rizikovosti vnosu látek způsobujících
eutrofizaci vod.
Zlepšení jakosti pitné vody
Výstavba a intenzifikace úpraven vody,
zdrojů pitné vody a rozvodných sítí pitné
vody sloužící veřejné potřebě v obcích nad
2000 obyvatel a v aglomeracích pod 2000
obyvatel, které jsou zároveň umístěny
v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Protipovodňová opatření
Budování a modernizace systému
předpovědní a hlásné povodňové služby.
Investiční podpora zpracování mapových
podkladů o povodňovém nebezpečí
a povodňovém riziku s konkretizovanými
výstupy na státní a regionální úrovni.
Úprava koryt v současně zastavěných
územích obcí přírodě blízkým způsobem,
výstavba poldrů.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny
na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší
a omezení emisí základních
znečišťujících látek do ovzduší s
důrazem na využití nových, šetrných
způsobů výroby energie včetně
obnovitelných zdrojů energie a
energetických úspor.
Cílem podpory je zlepšení nebo udržení
kvality ovzduší a omezení emisí
základních znečišťujících látek do
ovzduší s důrazem na využití
environmentálně šetrných způsobů
výroby energie včetně energetických
úspor.
Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města, příspěvkové organizace obcí
a měst, státní organizace, organizace a
subjekty vlastněné obcemi, neziskové
organizace a podnikatelské subjekty.
Typy podporovaných projektů
Zlepšení kvality ovzduší
Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje
(např. kotle) nejlepší emisní třídy.
Nově budované rozvody tepla včetně
centrálního zdroje.
Rozšíření stávajících středotlakých
plynovodů.
Omezování prašnosti
Výsadba a regenerace izolační zeleně
oddělující obytnou zástavbu od
průmyslových staveb či komerčních areálů

nebo frekventovaných dopravních koridorů.
Omezování emisí
Rekonstrukce spalovacích zdrojů pro
snížení nebo instalace dodatečných
zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku,
oxidů síry nebo prachových částic.
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro
snížení nebo instalace dodatečných
zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku
nebo prachových částic vypouštěných do
ovzduší.
Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku
a těkavých organických látek do ovzduší.
Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých
spalovacích stacionárních zdrojů za
účelem snížení emisí zejména oxidů
dusíku a síry, prachových částic a
současně vytvoření nových kapacit na
spoluspalování odpadu.
Rekonstrukce a úpravy velkých
nespalovacích stacionárních zdrojů za
účelem snížení nebo instalace
dodatečných zařízení pro záchyt emisí
oxidů dusíku nebo prachových částic
a současně zvýšení stávajících nebo
vytvoření nových kapacit na
spoluspalování odpadu.
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na
zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení
produkce odpadů nevhodných pro další
zpracování a odstraňování starých
ekologických zátěží.
Cílem podpory je zkvalitnění nakládání
s odpady, snížení produkce odpadů
a odstraňování starých ekologických
zátěží.
Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města, svazky obcí, kraje,
neziskové organizace, příspěvkové
organizace, státní podniky a podnikatelské
subjekty
Typy podporovaných projektů
Integrované systémy nakládání s odpady
Regionální systém pro využití bioodpadů,
pro mechanickou a biologickou úpravu
komunálního odpadu.
Speciální zařízení na využití upraveného

paliva z regionálního systému pro
mechanickou a biologickou úpravu
komunálního odpadu.
Systémy odděleného sběru, skladování
a manipulace s odpady
Systémy pro separaci a svoz odpadů,
separaci bioodpadů.
Sběrné dvory, překladiště a sklady
komunálního odpadu.
Systémy pro separaci nebezpečných
složek komunálních odpadů a
zdravotnických odpadů.
Zařízení na využívání odpadů, zejména na
třídění a recyklaci
Třídičky odpadů i s navazujícími
technologiemi.
Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik,
elektroodpadů, stavebních odpadů).
Zařízení pro energetické využití
zdravotnických odpadů.
Kompostárny a bioplynové stanice pro
zpracování bioodpadů.
Zařízení pro nakládání s nebezpečnými
odpady (autoklávy, separátory,
homogenizéry, termická desorpce,
reaktory, biodegradační zařízení).
Rekultivace a odstranění skládek
Rekultivace starých skládek.
Odstranění nepovolených skládek ve
zvláště chráněných územích.
Odstraňování starých ekologických zátěží
Inventarizace kontaminovaných
a potenciálně kontaminovaných míst,
kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji
kontaminovaných míst k sanaci.
Realizace průzkumných prací, analýz rizik.
Sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Prioritní osa 5 - Omezování
průmyslového znečištění a
environmentálních rizik
Nabízí podporu formou dotací
projektům zaměřeným na omezování
průmyslového znečištění a s ním
souvisejících rizik pro životní prostředí
s důrazem na prevenci a výzkum v
oblasti znečišťujících látek a jejich
monitorování.
Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města, kraje, neziskové
organizace, příspěvkové organizace, státní
organizace, státní podniky, vysoké školy,

veřejné výzkumné instituce, podnikatelské
subjekty, obchodní společnosti, správci
povodí a vodních toků, provozovatelé
systému předpovědní povodňové služby.
Typy podporovaných projektů
Omezování průmyslového znečištění
Vytvoření BAT center pro jednotlivé
kategorie průmyslových činností.
Technologie pro monitoring a omezování
průmyslového znečištění.
Vytvoření regionálního informačního
systému prevence závažných havárií.
Výstavba a rekonstrukce zařízení pro
snížení míry rizika a omezování následků
závažných havárií.
Budování infrastruktury pro program
REACH.
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu
přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke
zpomalení či zastavení poklesu
biodiverzity, ochraně ohrožených druhů
rostlin a živočichů, zajištění ekologické
stability krajiny a podporují vznik
a zachování přírodních prvků
v osídlených oblastech.
Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města, kraje, svazky obcí a krajů,
neziskové organizace, příspěvkové
organizace, správy národních parků, státní
podniky a organizace, vysoké školy,
veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby..
Typy podporovaných projektů
Implementace a péče o území soustavy
NATURA 2 000
Zpracování podkladů a vyhlášení území
soustavy Natura 2000.
Podpora biodiverzity - Opatření k ochraně
ohrožených druhů rostlin a živočichů,
zajišťování péče o chráněná území,
opatření k překonávání migračních bariér rybí přechody, regulace a likvidace
populací invazních druhů rostlin a živočichů, realizace trvalých opatření na
ochranu jeskyní a krasových jevů, obnova
a výstavba návštěvnické infrastruktury ve
zvláště chráněných územích, ptačích
oblastech, evropsky významných
lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, obnova krajinných struktur,
realizace vegetačních opatření v krajině

(výsadba a obnova remízů, alejí,
soliterních stromů, větrolamů, územní
systém ekologické stability atd.), opatření
k zachování a celkovému zlepšení
přírodních poměrů v lesích ve zvláště
chráněných územích, územích soustavy
Natura 2000, vymezených regionálních
a nadregionálních biocentrech územních
systémů ekologické stability a v prioritních
oblastech pásem ohrožení emisemi,
Optimalizace vodního režimu krajiny
Podpora přirozených rozlivů v nivních
plochách, budování a obnova retenčních
prostor, revitalizace vodních toků a
mokřadů, výstavba poldrů.
Opatření k ochraně proti vodní a větrné
erozi.
Podpora regenerace urbanizované krajiny
Zakládání a revitalizace významné sídelní
zeleně, individuální zakládání a obnova
parků, stromořadí, hřbitovů, městských
a obecních lesoparků atd.
Odstranění nebo zajištění nevyužívaných
staveb a dalších objektů ve zvláště
chráněných územích a územích
zařazených do soustavy Natura 2 000.
Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti
Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních
masivů, které ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu
sídel a dále monitoring zaměřený na
kontrolu účinnosti nápravných opatření.
Přehodnocení celkové kapacity zásob
podzemních vod.
Zjištění možných negativních důsledků
pozůstatků po hornické činnosti, navržení
a realizace technického řešení, které
zabrání dalšímu ohrožování životního
prostředí.
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury
pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu. Nabízí podporu
při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních
center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České
republiky a na zabezpečení kvalitních
odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových
řešení či naučných stezek.

Žadatel: O dotaci mohou zažádat zejména
obce a města, kraje, neziskové
organizace, příspěvkové organizace,
vysoké školy, organizační složky státu.
Typy podporovaných projektů
Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů
center a poraden, objekt po realizaci
projektu musí splňovat nízkoenergetický
nebo vyšší standard pro energetickou
náročnost budovy.
Technické vybavení center a poraden
investičního charakteru.
Tvorbu materiálů a pomůcek investičního
charakteru.

Výše podpory u všech prioritních os
Dotace do výše 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
Další informace: www.opzp.cz
V případě Vašeho zájmu o spolupráci (analýza záměru, kompletace požadovaných dokumentů, zpracování a registrace
žádosti) mně prosím kontaktujte na:
Mgr. Jaroslav Šlechta
obchodní zástupce
tel.: 573 776 201
Mobil: 733 792 294
slechta@rravm.cz

Podpora podnikání: Inovace služeb ve zkušebnictví
obřích pneu ve střední a východní Evropě
Název projektu:
Inovace služeb ve zkušebnictví obřích pneu ve střední a východní Evropě
Dotační program:
Operační program průmysl a podnikání, program Inovace
Místo realizace: Zlín
Žadatel: IGTT a. s., Tř. T. Bati 299, Zlín
Realizace projektu: 1/2005 - 12/2005
Cíl projektu:
Rozšířit služby ve zkušebnictví pneu pro pneumatiky obřích rozměrů a tím zvýšit
konkurenceschopnost společnosti IGTT, a. s.
Výsledek projektu:
Realizací projektu došlo k vytvoření specializované laboratorní technologie pro inovativní
zkoušení pneumatik obřích rozměrů. Zkušební stroj slouží k dynamickému a statickému
zkoušení obřích pneumatik, které nelze testovat jinde ve střední a východní Evropě.
Projekt umožňuje testování pneu o rozměrech 1 500 - 2 500 mm vnějšího průměru pneu
a šířce až 1 200 mm.
Inovovaná zkušební technologie umožňuje výrobcům provádět vývojové a sériové
zkoušky obřích pneumatik. Zadavatelé a výrobci mohou pomocí výstupů zkoušek aktivně
reagovat na inovativní přístupy ve výrobě a vývoji.

Rozpočet projektu:
Celkové náklady 16 220 000 Kč
Příspěvek z národních zdrojů 9 952 000 Kč
Dotace ze zdrojů EU 6 268 000 Kč

Veřejné projednání ke
Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji
V sídle úřadu Zlínského kraje se bude 11. srpna 2010 od 10 hodin
v zasedací místnosti krajského Zastupitelstva v 16. patře projednávat
hejtmanstvím navržená koncepce Strategie využití brownfields ve
Zlínském kraji.
Zpracovaná "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" zmapovala nevyužívané
lokality a identifikovala možné zdroje financování, včetně návrhů a opatření, kterými kraj
přispěje k revitalizaci brownfields.
Veřejné projednávání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji je určeno nejen
veřejnosti, ale také zástupcům státní a veřejné správy, akademické obci, podnikatelským
subjektům a nevládním organizacím.
V rámci veřejného projednávání bude představen vlastní dokument Strategie využití
brownfields ve Zlínském kraji, který bude doplněn Vyhodnocením jeho vlivů na životní
prostředí. V závěru se uskuteční diskuse, v níž mohou všichni zájemci předložit své
připomínky a dotazy, které budou následně kompetentními osobami vypořádány.

Pro více informací, podrobné popisy tras, zajímavostí, tipy na občerstvení
a ubytování, itineráře a mapy navštivte naše webové stránky:

http://spolecnoucestou.smovm.cz

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO
REGIONEM BÍLÉ KARPATY

