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ONLINE ZPRAVODAJ PRO OBCE

KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé starostky, milí
starostové, kolegové
z radnic malých vísek
i velkých měst,
je konec srpna 2021,
prázdniny budou brzy
u konce, a před námi jsou
podzimní a zimní měsíce. Možná do nich hledíte
s mírnými obavami, protože nikdo z nás netuší,
jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a co
nás vlastně čeká. Chci Vás ujistit, že my všichni
na hejtmanství, ať už politici či úředníci, jsme na
Vaší straně, chceme Vám být oporou a partnerem
v jakékoli, i sebesložitější situaci. Snažíme se

o to od našeho nástupu na „Kraj” a doufám, že
naši snahu snad pociťujete v realitě.
Jednou z věcí, kterou Vám chceme být ještě blíž,
je on-line zpravodaj (komunikace a digitalizace
je přece prioritou), jehož úvodní číslo právě
čtete. Rádi bychom Vám poskytovali praktické
a užitečné informace a pravidelně shrnovali dění
v našem kraji. Budeme se snažit Vám nabídnout
takový obsah, který oceníte jak Vy, ve vedení
obcí, tak Vaši občané. Ve zpravodaji tedy najdete
pozvánky na nejrůznější akce, užitečné webináře,
zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva kraje
i zajímavosti z dění ve středních Čechách.
Moc ráda bych Vás ale požádala o pomoc.

Prosím, dávejte nám zpětnou vazbu, komunikujte
s námi. Protože když nebudeme znát Vaše
přání a potřeby, nebudeme je moci plnit. První
příležitost k osobnímu setkání budete mít hned
7. září na Sněmu starostů a starostek (více
informací hned v následující rubrice Dejte
si do kalendářů). Také opravdu oceníme, když
nám pomůžete i s tvorbou tohoto zpravodaje.
Uvítáme, když nám dáte vědět, jaká témata Vám
chybí, o čem byste chtěli vědět víc, či odpovíte na
naše případné ankety.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám užitečné,
zajímavé a snad i příjemné čtení.

Vaše hejtmanka Petra Pecková

Dejte si do kalendářů
Setkání starostů 7. 9. 2021,
9 – 17 hodin, hotel Clarion Praha
Pozvánku už jste dostali do svých e-mailem, ale
pro jistotu shrnujeme a doplňujeme:
Srdečně zveme na setkání Vás, zástupců
samospráv, s vedením Středočeského kraje.
Na místě se budete moci potkat jak s členy
Rady kraje, tak i s vedením Krajského úřadu,

Výjezdní zasedání tajemníků ORP
s ředitelem KÚSK 30. 9. – 1. 10. 2021
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška zve
na metodickou poradu všechny tajemníky obcí s rozšířenou
působností. Na programu bude mimo jiné informace o
zavádění informačního systému projektových záměrů,
podrobnosti ke 4. výzvě kotlíkových dotací a spolupráce
mezi obcemi na rozvoji provozního portálu pro zpracování
informační koncepce v rámci technologického centra kraje.
Vaše nápady, co by mělo být ze strany Krajského úřadu
tajemníkům ORP prezentováno, zasílejte, prosíme, panu
Jiřímu Libánskému, odpovědnému za přípravu porady na
e-mail: libansky@kr-s.cz.

Webináře pro obce
Přichystali jsme další on-line semináře na aktuální témata.
Nemusíte nikam jezdit, stačí jen kliknout (většinou ve
14 hodin). Podrobné pozvánky budeme postupně zasílat,
teď si jen zamodřete okénko v diáři:
30. 9. Rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji se
zaměřením na opomíjené lokality
14. 10. Myslivost a honitby na katastru obcí
25. 11. Smart projekty v obcích

zástupci jednotlivých odborů, administrátory
Středočeských Fondů či s vedením vybraných
příspěvkových organizací kraje. Půjde tedy
o akci nejen společenskou, ale i pracovní,
během níž můžete najít řešení řady svých
starostenských starostí.
Podrobný program i organizační instrukce
najdete ZDE

Návštěvy u Vás
Není nad osobní setkání přímo v obcích.
Vloni covid nedovolil, ale my věříme, že letos
se to podaří. Vedení kraje zastoupené paní
hejtmankou a radními se chystá na návštěvy
regionu. Na programu takových výjezdů bude
nejen společenské setkání na radnici, ale
i seznámení se s lokálními firmami, rozpočtovými
organizacemi, a především diskuse s představiteli
místních samospráv a občany. V tuto chvíli
(polovina srpna) optimisticky plánujeme výjezdy
do následujících oblastí:
12. 10. 2021
Hořovicko
26. 10. 2021
Dobříšsko
30. 11. 2021
Rakovnicko
25. 01. 2022
Berounsko
22. 02. 2022
Kladensko
29. 03. 2022
Poděbradsko
26. 04. 2022
Kolínsko
24. 05. 2022
Čáslavsko
28. 06. 2022
Kutnohorsko
Harmonogram může doznat změn, za
pochopení předem děkujeme.
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Aktuality
Memorandum, které může
pomoci s připojením
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Nominujte osobnosti na Cenu hejtmanky Středočeského kraje

V červenci 2021 podepsal Středočeský kraj
zastoupený hejtmankou Petrou Peckovou
memorandum o spolupráci s Asociací
provozovatelů mobilních sítí. Předmětem
spolupráce je především „odstraňování
bariér výstavby vysokorychlostních sítí,
efektivní koordinace výstavby sítí a řešení
problematiky pokrývání tzv. bílých míst
mobilním signálem“. To sice zní složitě, ale
v podstatě jde o lepší spolupráci místních
samospráv a operátorů při budování sítí.
Většina z nás má představu, že za kvalitu
pokrytí jsou plně zodpovědní operátoři.
Stěžujeme si na místa, kde jsou naše
mobily hluché, na špatný internet či
mizerný signál ve vlacích, ale faktem je,
že postoj veřejné správy a obcí může
k vyřešení těchto situací zásadně pomoci.
Jak, tak o tom bude řeč na dalších akcích
- webinářích či Setkání starostů, ale teď
pro Vás máme závdavek v podobě krátkého
videa, které ocení zvláště ti, kteří cestují
vlaky. Podívejte se ZDE.

CISLA STOLU.indd 1

Středočeský kraj pokračuje v tradici
udělování Cen hejtmanky. Mohou je získat
osobnosti, které svou činnost, zásluhy
či celoživotní práci významně spojily se
Středočeským krajem. Návrhy pro letošní
rok je možné zasílat do 31. října 2021.
Kandidáti na ocenění musí být spjati s
krajem: na jeho území se narodili, žijí zde,
nebo je s krajem spojeno jejich působení,
život, dílo nebo činnost.
Cena hejtmanky je udělována v těchto
kategoriích:
• Hrdinský čin a společenská
odpovědnost
• Kultura
• Sport
• Vzdělávání, věda a výzkum
• Podnikatel / podnikatelka
• Pracovník veřejného sektoru
Ze všech zaslaných nominací pak
veřejnost vybere v on-line hlasování
osobnost, jíž bude udělena Cena
veřejnosti.
Nominační formulář a další informace
o Ceně hejtmanky naleznete ZDE.

Vše ke covidu (k 18. 8. 2021)
02/11/2018 10:24

Testování
• Občané – Končí testování zadarmo
Od 1. září se nebudou nadále proplácet z veřejného zdravotního pojištění
preventivní testy na COVID-19, které jsou určeny k cestování, návštěvám
kulturních akcí a restauračních zařízení. Výjimku dostanou děti mladší
dvanácti let, které se zatím nemohly očkovat a jedinci, kteří za sebou
nemají druhou dávku očkování, případně jim neuplynulo 14 dní od druhé
očkovací dávky. Testy budou hrazeny také lidem, kteří se nemohou
očkovat ze zdravotních důvodů a těm, kterým byly testy indikované
lékařem či hygienickou stanicí.
V srpnu situace
vypadá nadějně,
ale je třeba být
i nadále ostražitý/ostražitá.
Samozřejmostí zůstává ochrana dýchacích cest
v uzavřených prostorech a dopravních prostředcích,
a pokud tomu nic nebrání, doporučujeme očkování.

Očkování
• Středočeský kraj si na jaře stanovil cíl naočkovat alespoň 70 %
dospělé populace. Tento cíl už byl splněn – v tuto chvíli na 101,13 %.
• Od září se očkování přesouvá do ambulancí nemocnic
a ordinací praktických lékařů, očkovací centra v pronajatých
prostorech se přesouvají nebo zavírají. Veškeré aktuální
informace najdete na očkovacím portálu ZDE.
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• Školy
Ministerstvo zdravotnictví zatím
počítá s testováním dětí na
COVID-19 ve školách jen na začátku
září. Školy se mohou rozhodnout,
zda budou testovat ATG či PCR
testy.
• Firmy
Povinnost testování zaměstnanců
ve firmách skončila na konci
června. Případné obnovení závisí
na vývoji epidemiologické situace.

Ochrana

• V uzavřených prostorách
a hromadné dopravě je stále nutné
nosit roušku či respirátor s filtrační
účinností alespoň 94 %.
• Zaměstnavatel je nadále
povinen vybavovat zaměstnance
ochrannými prostředky
dýchacích cest. Neplatí to
tehdy, pokud zaměstnanec
v souvislosti s výkonem práce
nepřichází do fyzického
kontaktu s jinými osobami,
např. pokud jde o výkon práce
na dálku mimo pracoviště
zaměstnavatele.

Prokazování
bezinfekčnosti
v kostce

Novinky v dopravě
Veřejná doprava je citlivým, a o to důležitějším tématem. Z celkového rozpočtu
Středočeského kraje náklady na tuto položku zkonzumují 37 %, dalších 25 %
„stráví“ zanedbané silnice. Jízdné se neměnilo 10 let bez ohledu na inflaci, systém
obslužnosti (= jak se na nákladech podílí kraj, jak obce) vlastně ani systémem není,
řada spojů je nevytížených, a proto neefektivních. Staré vlaky, nutnost investovat
do bezemisních autobusů, nedostatek P+R parkovišť a cyklostezek, ztráta tři čtvrtě
miliardy na jízdném z loňského roku...To je jen stručný výtah problémů, s nimiž se
středočeská doprava, resp. vedení kraje, potýká.

Spravedlivý systém spolufinancování dopravní obslužnosti
Zavést pořádek do financování dopravní obslužnosti
kraje chce Středočeský kraj co nejdříve. Nové
standardy dopravní obslužnosti nastaví spravedlivý
a transparentní poměr spolufinancování dopravní
obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města
i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany
obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více,
jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Při
kalkulaci spolufinancování bude zohledněn počet
obyvatel obcí, které jsou linkami obsluhovány,
význam linky na obslužnosti lokality a četnost
nabízeného spojení. Nově bude nastaven také

poměr spolufinancování rozšířené (nadstandardní)
dopravní obslužnosti ze strany kraje, který má
jednoznačný zájem touto cestou podporovat
nadstandardní dopravní obslužnost měst a obcí.
Obce se budou nově podílet i na financování
železniční dopravy, na kterou doposud nepřispívaly
vůbec. Dojde tím sice k redistribuci příspěvků
mezi obcemi, ale celkový poměr financování
zůstane zachován. S novým nastavením
u jednotlivých obcí se všichni mohou seznámit
ZDE. Nové smlouvy chce kraj uzavřít do konce
tohoto roku.
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I MY MÁME RÁDI VLAKY
K českému venkovu patří lokálky. Romantické,
malebné ...a nevytížené. I my máme rádi vlaky.
A moc. Ale čísla mluví jasně:

srpen 2021

Místo některých lokálek autobusy
Rada Středočeského kraje odsouhlasila záměr zefektivnění
veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených
železničních tratí na autobusovou dopravu. Celková
předpokládaná finanční úspora by měla přesáhnout 52 milionů
korun. Rada proto uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy
Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se
zástupci samospráv dotčených obcí.

1, 4 milionu obyvatel ve Středočeském kraji
115 500 ...je počet obyvatel obyvatel na území, které
obsluhují lokální tratě (= 8 % z celé populace kraje)

1 % ...pouze jednoho procenta obyvatel kraje se týká
omezení provozu na lokálních tratích.

Pouze 37 osob ...využívá denně 8 vlaků na trati
Rožmitál – Březnice. To je tedy necelých 5 osob
na celý vlak.

Integrace dopravy dále pokračuje

200 Kč ...činí nákladová cena pro kraj na jízdenku na
této trati. Cena jízdného je ovšem pouze 15 – 24 Kč.

10 – 15 % ...je průměrná vytíženost lokálních tratí. Na

některých je to pouze 5 – 8 % nebo se limitně blíží nule
(např. trať Čelákovice-Mochov).

40 let ...je průměrné stáří soupravy na lokálních tratích.
Autobusy jsou tedy ekologičtější.

52.200.000 Kč uspoříme ročně

(po započtení nákladů na provoz autobusů)
Více informací o dopravě ve Středočeském kraji
najdete na www.idsk.cz, či www.pid.cz.

www.kr-stredocesky.cz

Od 1. srpna 2021 byla do společného integrovaného systému
Prahy a Středočeského kraje zahrnuta rozsáhlá oblast
zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko a Uhlířskojanovicko. Při
integraci bylo zavedeno 38 nových autobusových linek PID,
na 24 linkách PID a 6 linkách SID byl upraven jejich provoz a
jedna linka PID byla zrušena. Zrušeno bylo celkem 73 linek SID.
Všechny zrušené linky byly nahrazeny novými nebo upravenými
linkami PID s přehlednějším linkovým vedením. V nejvyšší
možné míře je snahou na nových linkách zavést koordinaci
linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané
autobusové linky navázat na vlakové spoje. U části tras dochází
k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech
a ke zkvalitnění směrové nabídky. Od 1. srpna 2021 je také
možné si zakoupit jízdenku PID přímo u průvodčího ve vlaku.
Veškeré podrobnosti včetně informačních brožur a jízdních
řádů najdete ZDE.

Informace z Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje
Pomoc v nouzi
Tornádo na Moravě a povodně v severním Německu způsobily značné
škody na životech i majetku. V souvislosti s těmito katastrofami nabídl
Středočeský kraj podporu jak Jihomoravskému kraji, tak partnerské
spolkové zemi Porýní – Falc.
Rada kraje souhlasila s finanční pomocí ve výši 1 milion korun
Jihomoravskému kraji, na Krajském úřadě navíc probíhá sbírka na postižené
rodiny úředníků ze sesterského krajského úřadu.
Hejtmanka Petra Pecková pak v souvislosti s přírodní katastrofou,
která postihla spolkovou zemi Porýní-Falc, zaslala dopis ministerské
předsedkyni Malu Dreyer a prezidentu tamního Zemského sněmu
Hendriku Heringovi, v němž vyjádřila jménem kraje hlubokou lítost
nad zmařenými životy, které si záplavy vyžádaly, a nabídla jim pomoc.
Porýní-Falc patří spolu s francouzským Burgundsko-Franche-Comté

a slovenským Bratislavským samosprávným krajem k aktivním
partnerským regionům Středočeského kraje v Evropě.

Nasloucháme hlasu obyvatel - Klánovická spojka
Středočeští krajští radní rozhodli, že se pozastaví
investorská příprava Klánovické spojky. „Stalo
se tak na základě odezvy z území. Zástupci obce
Šestajovice a městské části Klánovice vyjádřili
jasný nesouhlas s připravovanou stavbou za
současných podmínek. Silný odpor vůči stavbě ze

strany samospráv i spolků se ukázal i při veřejném
projednávání v rámci EIA,“ říká statutární
náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast
silniční dopravy Martin Kupka. Veřejného
projednávání stavby se osobně zúčastnil.
S pokračováním přípravy stavby se podle něho

může začít až na základě jasně deklarovaného
zájmu místních samospráv vyřešit Klánovickou
spojkou stav a zatížení dopravy v tomto území
a po dokončení Pražského okruhu a přeložky
silnice II/102 v úseku mezi Úvaly a dálnicí D11.
Více ZDE.
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Dotace a fondy
Připravuje se 4. výzva kotlíkových dotací
Vzhledem k tomu, že se blíží zákaz provozu kotlů na tuhá
paliva 1. a 2. emisní třídy (od 1. září 2022), Ministerstvo
životního prostředí plánuje vypsání nové vlny dotací
na výměnu tepelných zdrojů. Zatím nejsou oficiálně
schválené metodické pokyny, proto je možné, že se
nějaké údaje změní. Předpokládáme, že krajská výzva
bude obsahovat tyto náležitosti:
• Oprávněný žadatel – nízkopříjmové domácnosti,
starobní i invalidní důchodci (zatím není určena
hranice nízkopříjmové domácnosti);
• Podporované zdroje – kotle na biomasu,
kondenzační plynové a tepelná čerpadla (seznam
konkrétních výrobků je uveden ZDE);

• Možnost čerpat zálohové platby;
• Dotace – 95 % způsobilých výdajů do maximální výše
130 tis. Kč (100 tis. u plynových kotlů);
• Nově podporovány i výměny kotlů v bytových
domech (bez omezení počtu bytů)
a trvale obývaných rekreačních objektech.
Pro žadatele, kteří nebudou moci žádat v krajské výzvě,
bude otevřena výzva, kterou bude administrovat
Státní fond životního prostředí. Zde se předpokládá
dotace ve výši 50 %.
Pro zjištění absorpční kapacity krajské výzvy se
v blízké době obrátí pracovníci Krajského úřadu na
středočeské starosty a starostky s žádostí o sběr dat.

Sezóna fondů ještě zdaleka nekončí
Stále můžete podávat žádosti do následujících Fondů
(u některých je uzávěrka brzy, tak neváhejte!):
UZÁVĚRKA
30. 9. 2021
Fond homogenizace dopravní infrastruktury
2. 10. 2021 Středočeský fond rozvoje doprovodné infrastruktury
30. 11. 2021 Středočeský fond hejtmanky
- tematické zadání Podpora hejtmanky
15. 12. 2021 	Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
včasné přípravy projektů EU 2021+a NIP
17. 12. 2021
Středočeský Fond návratných finančních zdrojů – rok 2021

17. 12. 2021
Středočeský fond na podporu obecního bydlení
31. 12. 2021	Středočeský fond hejtmanky - tematické zadání Zmírnění
následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc
v mimořádné nouzi
27. 10. 2021 Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery
29. 4. 2022 Program Smart Akcelerátor II
28. 6. 2024 	Středočeský fond na podporu participativních rozpočtů
obcí a měst
28. 6. 2024 	Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024 pro obce do
2000 obyvatel

Představujeme
Rádi bychom vás seznámili s lidmi, kteří se stali členy středočeského týmu v roce 2021:
JAN LOUŠKA – ředitel,
Krajský úřad SK (od 1. 3. 2021)

ZDENĚK ŠPONAR
– ředitel, Integrovaná
doprava SK (od 7. 6. 2021)
Opratě vedení Integrované dopravy Středočeského kraje nedávno převzal vystudovaný
právník, který dříve téměř 20 let pracoval u
Československých aerolinií. Zdeněk Šponar
v minulosti také řídil společnost Zetor
Deutschland GmbH nebo založil první českou
firmu v joint venture spolupráci na území
Saudské Arábie. Nový šéf IDSK věří, že do
konce příštího roku bude celý Středočeský
kraj plně integrován v systému PID.

Od 1. března 2021 řídí KÚSK Jan Louška. Od roku
2001 působil na městských úřadech v Praze a později
v Černošicích. Mimo jiné stál u zrodu známého
Kulturního centra Zahrada na pražském Chodově.
Podstatnou část své kariéry spojil s Ministerstvem vnitra
ČR, kde byl vedoucím oddělení projektového řízení
IOP, ředitelem Zdravotnického zařízení Ministerstva
vnitra a v posledních třech letech vedoucím oddělení
systemizace a organizace státní služby.

PAVEL JOVANOVIČ – ředitel, Středočeské
inovační centrum (od 1. 1. 2021)
Správní rada Středočeského inovačního centra (SIC) zvolila
na svém zasedání 29. prosince do vedení Pavla Jovanoviče,
který v SIC působí již od roku 2016. Funkce se ujal od
1. ledna. Inovačnímu prostředí a regionálnímu rozvoji se
Pavel Jovanovič věnuje přes 15 let. Jako konzultant ve
společnosti Berman Group mimo jiné pomáhal i při rozvoji
inovačních agentur v několika regionech ČR, podílel se
také na rozjezdu úspěšného startupu UNICO ai.
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PAVEL RUSÝ – ředitel,
Zdravotnická záchranná
služba SK (od 1. 4. 2021)
Novým šéfem středočeských záchranářů
je od 1. dubna 2021 MUDr. Pavel Rusý,
který je se záchrannou službou spojen
celý život. Pracuje jako lékař záchranné
služby na částečný úvazek ve Středočeském a Ústeckém kraji. V minulosti
založil nestátní zdravotnické zařízení
na přepravu pacientů neodkladné péče
Nonstopmedic s.r.o.

srpen 2021

PETR MATURA – vedoucí odboru
veřejné mobility (od 1. 6. 2021)
Vedoucím nově zřízeného odboru veřejné
mobility se stal Petr Matura, který obdobnou
funkci zastával na Městském úřadě v Úvalech.
Petr Matura je také členem pracovní skupiny
pro systém k identifikaci a odstraňování nehodových lokalit, která
působí při Radě vlády pro BESIP. V gesci nového oddělení je veřejná
a cyklo doprava, a agenda záchytných parkovišť.

JAN LICHTNEGER – ředitel, KSÚS
(od 1. 3. 2021)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje má od začátku letošního března nového
ředitele. Rada kraje na tuto pozici jmenovala Jana
Lichtnegera, který v předchozích čtyřech letech
řídil Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského
kraje. Je absolventem stavební fakulty na ČVUT a své profesní znalosti
v oboru stavebnictví získal jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.
V minulosti řídil komerční výstavbu pro mezinárodního developera,
který se zaměřuje na komerční a rezidenční projekty mimo jiné v Keni
a poté pracoval jako nezávislý konzultant ve stavebnictví.

MILAN ČIGÁŠ – vedoucí
personálního odboru KÚSK
(od 1. 7. 2021)
Úspěšný tajemník Městského úřadu
Litoměřice, který za svou práci dostal řadu
ocenění. Předchozí zkušenosti získal mj.
v TESCO jako projektový manažer a interní
kouč, či jako administrátor Arcibiskupství
olomouckého.

Právní novinky
Starostové a střet zájmů – pozitivní změna na dosah?
V Poslanecké sněmovně stojí těsně před závěrečným
hlasováním novela přinášející pozitivní změny do
zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk: 956, 3. čtení).
Dřívější nepřijatelnou úpravu plošného zveřejňování
osobních údajů má dle navržené novely nahradit
zveřejňování podaných oznámení v Centrálním
registru oznámení na základě žádosti a dále také
vynětí představitelů menších měst a obcí z působnosti zákona. Díky této novele, pokud tedy bude
schválena, už „neuvolnění místostarostové a členové
obecních rad“ menších měst a obcí nebudou muset
podávat oznámení podle zákona o střetu zájmů a

Informace o Krajském úřadě,
novinky a užitečné informace
naleznete:

z působnosti zákona tak bude vyňato přes 12 tisíc
komunálních politiků. Starostové, ať uvolnění či
neuvolnění, budou i nadále povinni oznámení dle
zákona o střetu zájmů podávat. Schválení této novely
je klíčové, neboť tato novela reaguje nejen na nález
Ústavního soudu, jenž v únoru 2020 rozhodl, že plošné
přímé zveřejňování podaných oznámení je neústavní,
ale výše zmíněné uvedené pozitivní změny. Schválení
zásadní novely zákona o střetu zájmů je však ohroženo. Pokud ji Poslanecká sněmovna do konce září
neschválí, spadne příslovečně pod stůl a po volbách
nás čeká celý proces schvalování znovu.

Chybí Vám v obsahu nějaké
téma? Chcete se na něco
zeptat? Máte připomínky?
Pište na adresu
obce@kr-s.cz.

„A mohla bych se
zeptat?“ čili Anketa
Rádi bychom od Vás získávali
zpětnou vazbu na svou činnost.
První otázka se týká aktivity vedení kraje během období pandemie. Abychom mohli odpovědi
rychle vyhodnotit, prosíme
o vyplnění online dotazníku,
který najdete ZDE.
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