PRIORITY
Svazu měst a obcí České republiky na období 2017–2019
schválené XV. sněmem Svazu dne 19. května 2017 v Plzni

Obecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upřesnění práva na samosprávu v Ústavě České republiky
Přistoupení České republiky k Evropské chartě místní samosprávy jako celku
Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému
Posílení autonomie obcí v otázce odměňování zastupitelů a zaměstnanců obcí a jejich
právnických osob
Zohlednění zájmů obcí v národních strategiích s dopadem na fungování samospráv
Omezování administrativní a regulatorní zátěže, zjednodušování výkonu veřejné
správy
Zachování rozsahu přenesené působnosti v obcích základního typu
Zachování či rozšíření rozsahu přenesené působnosti v obcích s pověřeným obecním
úřadem
Zřízení vhodné regionální struktury Svazu
Zvýšení vymahatelnosti práva (např. zavedením alternativních trestů pro neplatiče
pokut)
Zkvalitnění činnosti orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k územní samosprávě
Změna právních předpisů upravujících evidenci obyvatel tak, aby daně byly odvozeny
podle skutečného pobytu osoby
Vyřešení otázky systémové podjatosti
Zavedení nástrojů omezující šikanózní, obstrukční či bezdůvodná podání orgánům
veřejné správy

Služby v území
•
•

Zajištění podpory obcím v přizpůsobování se měnícím se požadavkům na veřejné
služby v návaznosti na demografické změny ve společnosti a stárnutí populace
Zachování maximální možné dostupnosti základních služeb v území
o zejména Česká pošta, zdravotní služby, maloobchod

Financování
•
•
•
•
•
•

Posílení daňových výnosů obcí v rámci rozpočtového určení daní
Valorizace příspěvku na přenesenou působnost
Navázání nových agend obcí pouze na adekvátní výši finančního zajištění
Systémové financování dobrovolných svazků obcí vytvářejících společná centra
služeb, v rámci nichž je prováděna meziobecní spolupráce
Zajištění udržitelného systému financování sociálních služeb a sociálních pracovníků
Bezúplatné převody nevyužívaných nebo neobhospodařovaných nemovitostí ze státu
a jeho složek na obce a města za účelem realizace veřejně prospěšných záměrů nebo
pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími

Doprava
•
•
•
•
•

Zajištění podpory udržitelné městské mobility
Dostatečná dopravní obslužnost území
Zjednodušení a zkrácení procesu vydání stavebního povolení
Posílení pravomocí obcí při regulaci využívání místních a účelových pozemních
komunikací pro těžkou nákladní dopravu nad 3,5 tuny
Redukce omezování vlastnických práv v ochranných pásmech vymezených pro stavbu
dopravní infrastruktury

Školství
•
•

Zrušení nárokového předškolního vzdělávání pro děti od 2 do 3 let a navrácení
stávající úpravy, při níž se vzdělávají děti zpravidla od 3 let věku dítěte, což umožňuje
i přijetí dvouletých, pokud je na ně místo a jsou zralé
Zajištění vhodných zdrojů financování výstavby a obnovy školské a sportovní
infrastruktury a racionalizace standardů pro tuto infrastrukturu

Životní prostředí
•

•
•
•
•

Osvobození nebo snížení sazeb poplatků při zřizování veřejně prospěšných staveb
nebo zařízení obcemi
o změna zákonů o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích…
Zavedení pravidla, že každý zásah do rozvoje obcí (např. chráněná území, geologická
činnost, infrastruktura) je možný pouze se souhlasem vedení města či obce
a za jasnou kompenzaci
Smysluplná odpadová legislativa, která zajistí dlouhodobě stabilní, sociálně
a ekonomicky únosné odpadové hospodářství v obcích
Zákaz výkupu odpadů od fyzických nepodnikajících osob a zajištění co nejvyšší účasti
obcí na regulaci sběru a výkupu odpadů
Zabezpečení financování a zjednodušení realizace opatření k zadržování vody
v krajině a ochrany před povodněmi

Bezpečnost
•

•
•

Zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v souvislosti s živelními
pohromami a mimořádnými událostmi (např. povodně, plošný výpadek dodávky
energií, požáry, ztráta pramenišť)
Systematická podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
Navýšení počtu policistů v přímém výkonu služby, zachování struktury služeben

Regionální rozvoj, kohezní politika, územní dimenze
•
•
•

Zajištění úspěšné implementace programového období 2014–2020 z pohledu
samospráv
Odborná podpora nositelů integrovaných nástrojů v programovém období
2014–2020 (ITI, IPRÚ, CLLD) – přenos praxe, podpora při vyjednávání s národní úrovní
Prosazení vhodného nastavení národních dotačních titulů pro obce pro chybějící
témata v evropských dotacích a správnou komplementaritu s evropským
programovým obdobím

•

Kontinuální příprava na budoucí programové období 2021+ v rámci PS pro kohezní
politiku
o vytvoření pozičního dokumentu Svazu pro nastavení kohezní politiky po roce
2020

Zemědělství
•

Řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu (eroze, sucho,
nadměrná zátěž místních komunikací těžkou zemědělskou technikou apod.)

Cestovní ruch
•
•
•

Zajištění funkčního národního systému podpory cestovního ruchu
Zjednodušení vízové politiky pro příchozí turisty
Zabezpečení vlivu obcí na organizaci průvodcovské služby na svém území

Informatika
•

•

Zajištění finančních prostředků na nové dílčí projekty státní správy v oblasti
e-Governmentu
Koordinace projektů státní správy s projekty e-Governmentu samosprávy
o Zřízení společné koordinační komise Ministerstva vnitra, Svazu a Asociace
krajů na úrovni náměstků

Mezinárodní spolupráce
•
•
•

Podpora obcí v zapojování se do různých forem mezinárodní spolupráce a posilování
jejich znalostí a dovedností potřebných k úspěšné realizaci jejich mezinárodní
spolupráce
Obhajoba zájmů obcí České republiky na úrovni Evropské unie a na mezinárodní
úrovni
Rozvoj mezinárodní spolupráce Svazu se zahraničními asociacemi reprezentujícími
zájmy samospráv a zapojení do mezinárodních sítí za účelem sdílení zkušeností
a obhajování společných zájmů na evropské a mezinárodní úrovni

Sociálně – zdravotní agenda
•
•
•
•
•

Zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování poskytovatelů sociálních
služeb, který umožní efektivní plánování jejich činnosti a rozvoje
Zajištění dostupné lékařské péče a lékárnických služeb pro všechny občany
Zajištění podpory vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví,
zajištění finančních zdrojů pro finanční ohodnocení
Zajištění podpory měst a obcí v péči o seniory, zajištění funkčního systému podpory
péče o seniory
Zajištění dostupné sociální péče, především na sociálně-zdravotním pomezí

Kultura
•

•

Zajištění vícezdrojového financování provozu kulturních institucí, především muzeí
a galerií ve městech a obcích
Zajištění dostatečné finanční podpory v případě obnovy památek ve městech
a obcích

Pozn.: Priority Kancelář Svazu rozpracuje do akčního plánu s podrobnými kroky, jak je naplnit.

