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         Ve Zlíně, 7. dubna 2017 
         č.j. T099g-SMS ČR-2017 
 
 
Vážený pane hejtmane,  
 
jménem Sdružení místních samospráv ČR a krajského shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina si 
Vás dovoluji oslovit s nabídkou partnerství mezi SMS ČR a Vámi řízeným krajem.  
Naší snahou je co nejvíce propojit informace, zkušenosti a podněty obcí z území kraje 
směrem k vedení kraje a dále prohloubit spolupráci a přenos informací opačným směrem – 
tedy z krajské úrovně do venkovského prostoru. Za tímto účelem navrhujeme zřízení pozice 
krajského manažera venkova, který by uvedenou součinnost garantoval a napomáhal rozvoji 
partnerství.  
V tomto duchu jsme připravili projekt, který uvedenou myšlenku dále rozpracovává. Jeho 
podrobnou specifikaci přikládám přílohou tohoto dopisu. V rozsahu této přílohy si Vás proto, 
vážený pane hejtmane, dovoluji požádat o udělení dotačního příspěvku pro naše sdružení. 
SMS ČR je nevládní neziskovou organizací a při veškeré územní odborné činnosti je odkázáno 
na členské příspěvky a dary. Požadované prostředky by významným způsobem pomohly 
rozvinout veřejně prospěšnou agendu partnerství pro udržitelný rozvoj venkova.  
 
 
 
Vážený pane hejtmane,  
děkuji za Váš čas i vůli přispět dobré věci.  
 
 
Těším se na dobrou spolupráci a zůstávám s pozdravem, 
 
 
 

Stanislav Polčák, v.r. 
předseda 

 
 
 
Vážený pan 
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
Krajský úřad kraje Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava 
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Partnerství krajské a místní samosprávy pro 
rozvoj venkova 

(návrh žádosti o finanční podporu vzniku ročního zajištění krajského managementu pro rozvoj 
venkova) 

 

1. Představení Sdružení místních samospráv ČR a jeho krajských aktivit 
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, 
která sdružuje a hájí zájmy 1134 obcí a měst v ČR a je tak druhou největší organizací svého 
druhu v ČR. Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních 
návrhů, prezentace a prosazování potřeb obcí a menších měst, hájení zájmů venkova a jeho 
obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je partnerem vlády, 
parlamentu i krajů v ČR. SMS ČR se snaží poskytovat silné servisní zázemí klíčovým aktérům 
rozvoje venkova (starostům i představitelům neziskových organizací, jimž řádné členství 
rovněž umožňuje). 
SMS ČR disponuje sítí 14 samostatných krajských organizací, které sdružují členské obce SMS 
ČR z území daného kraje. Tato krajská shromáždění mají svoji vlastní samosprávu a vystupují 
se svými stanovisky jak vůči sdružení jako celku, tak i ve vztahu ke krajským reprezentacím a 
dalším partnerům na úrovni daného kraje. Tato unikátní struktura umožňuje definovat 
specifické problémy a potřeby samospráv na území kraje a hledat vhodné způsoby jejich 
řešení. Každé krajské shromáždění svým rozhodnutím pověřuje další starosty k účasti 
v pracovních skupinách SMS ČR a k řešení konkrétních úkolů. Tyto činnosti jsou vykonávány 
na dobrovolné bázi. K jejich zkvalitnění je však nutná efektivní koordinace aktivit a patřičné 
administrativní zázemí přímo v daném regionu. 
 

2. Základní představení projektu 
Cílem projektu je poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativy a koordinace aktivit 
starostů na území daného kraje. Konkrétně se jedná o příspěvek na část nákladů spojených 
s činností krajského manažera venkova daného kraje v rozsahu cca 0,5 úvazku. 
 

Oblasti působnosti krajského manažera venkova a přínos k rozvoji venkova: 

 Zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách daného kraje; šíření 
sdělení kraje důležitých pro výkon funkce starosty 

 Předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá 
daný kraj) 

 Vytvoření administrativního zázemí pro efektivní zastupování venkova na 
platformách RSK 

 Zprostředkování zásadních podnětů z obcí a menších měst ve vztahu k danému 
kraji  

 Rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a 



  

neziskovým sektorem na území daného kraje. 

 

3. Podrobnější specifikace aktivit 
 
 

Aktivita Komentář k položce Výše požadované 
dotace / příspěvku 

Náklady celkem 

Newsletter pro 
příznivce venkova 
(zástupce obcí, MAS, 
NNO…) – krajský 
informační 
zpravodaj. 

Pravidelný měsíčník obsahující 
informace z činnosti sdružení a také 
z agendy krajského úřadu, 
zastupitelstva a rady kraje. Bude 
obsahovat také aktuální pozvánky na 
krajské akce, dotační příležitosti 
z daného kraje apod. 

7 000 Kč / měsíčně 14 000 Kč / měsíčně 

Průběžná měsíční 
manažerská 
asistence starostům 
daného kraje 

Manažerská a servisní činnost 
starostům zastupujícím zájmy 
místních samospráv daného kraje 
(členové krajského předsednictva 
SMS ČR). 

Vedení analytické, 
spisové a úřední 
agendy venkova na 
území daného kraje 

Analytické, administrativní a spisové 
služby ve vztahu k zastupování 
venkova v konkrétních pracovních 
orgánech a tělesech (RSK a její 
komise, komise POV, apod.) 

Poskytování zpětné 
vazby ze strany 
místní samosprávy 
pro potřeby kraje 

Pravidelné měsíční předávání 
klíčových podnětů z prostředí místní 
samosprávy v území daného kraje 
pro potřeby vedení kraje (zejm. rada 
kraje). 

Organizační 
spolupráce 
s vedením kraje; 
rozvíjení partnerství 

Podpora krajských akcí, jejich 
propagace, zajišťování účasti starostů 
a organizační podpora vzdělávacích 
akcí SMS ČR na území kraje. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU: 8 X 7 000 Kč – 56 000 Kč (tedy 
do konce roku 2017, za měsíce květen – prosinec 2017). 
 
Kontaktní údaje žadatele: 

Název subjektu: Sdružení místních samospráv České republiky 
Adresa sídla: Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné 
Kontaktní údaje na zástupce žadatele: Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR; 724 776 797; 
info@smscr.cz; tajemnik@smscr.cz; ID datové schránky: khcbsyh.  
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