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Krajská setkání v plném proudu

V měsíci březnu objeli pracovníci Svazu osm krajských měst, kde se starosty hovořili 

o problémech, které obce a města trápí. I na těchto setkáních byly asi nejvíce diskutová-

ny otázky spojené s reformou veřejné správy, problematika zákona o veřejných zakázkách 

a možnost zavedení přímé volby starostů. Hodně se hovořilo i o možnostech a typech mezi-

obecní spolupráce. Připomínáme, že shrnutí prezentací jsme zveřejnili v INS č. 3/2013.

Ústecký kraj, 4. března 2013

Radu Svazu zastupovali: předseda Svazu 

Dan Jiránek, primátor st. města Kladno, Jan 

Mareš, primátor st. města Chomutov, Alena 

Knobová, starostka obce Liběšice, Miroslav 

Solar, starosta města Postoloprty, Jitka Gav-

dunová, starostka města Vejprty, Branko 

Glavica, starosta města Horní Jiřetín, Marie 

Cimrová, starostka obce Chodouny

Kraj zastupoval: hejtman Oldřich Bube-

níček

Z PSP ČR přijali pozvání: Josef Šenfeld

Ze Senátu přijali pozvání: -

Setkání moderoval a zahájil výkonný místo-

předseda Svazu Jaromír Jech. V úvodu pozdravil přítomné starosty 

hejtman Oldřich Bubeníček. Ve svém vystoupení se zaměřil přede-

vším na dvě nejpalčivější místa Ústeckého kraje, a  to na bezpeč-

nost a nezaměstnanost, která je na Ústecku nejvyšší v ČR. Region 

ale tíží i dopravní obslužnost, kterou se kraj snaží udržet ve stáva-

jícím rozsahu, a celý systém zdravotnictví. Hejtman Bubeníček při-

tom zdůraznil, že k řešení všech těchto problémů je nezbytná úzká 

spolupráce s  městy a  obcemi. To potvrdil i  primátor Chomutova 

Jan Mareš, který přivítal účastníky setkání jménem Svazu. Ve svém 

krátkém vstupu pak ocenil Svaz jako apolitickou organizaci, kde 

starostové z  různých politických stran prioritně straní především 

zájmům samosprávy. Krátce pak přítomné pozdravil i  předseda 

Svazu Dan Jiránek a  zároveň je provedl i  odbornou částí setkání 

zaměřenou na odpadové hospodářství. 

Informace z  aktuální legislativy přednesli odborní zaměstnanci 

Kanceláře Svazu Zdeněk Mandík a Miroslava Sobková.

Z diskuse:

Místopředseda Svazu Jan Mareš se v  dis-

kusi podrobněji vrátil k  otázce financová-

ní regionálního školství (viz INS č. 3/2013). 

Důrazně přitom upozornil, že jakákoli čísla, 

která starostové mohou v tomto kontextu 

nyní zaslechnout, jsou opravdu velmi sy-

rová, a  tudíž i  silně zavádějící. Optimální 

výše normativů se teprve propočítávají 

(i  ve  spolupráci se Svazem, SMS ČR a  AK 

ČR), nic zatím není určeno definitivně. 

Nový systém financování by se měl rozjet 

nejdříve od 1. ledna 2014, Svaz navíc prosazuje určitou přechod-

nou fázi. 

Několik poznámek k  projednávaným tématům uvedl předseda 

Svazu Dan Jiránek. Navržené dokončení II. fáze reformy veřejné 

správy označil za další pokus, jak rozdělit obce mezi sebou. Proč 

ubírat kompetence menším obcím, když je vykonávají dobře, 

a převádět je na obce s rozšířenou působností, jejichž úředníci jsou 

už dnes přetížení a nestíhají. Svaz proto chce od státu jednoznač-

né stanovení standardů za výkon a možnost obce se rozhodnout, 

zda za určených pravidel bude nebo nebude agendu vykonávat. 

Vyzval také starosty, aby se na Svaz obraceli s konkrétními problé-

my, které jim působí novela zákona o  veřejných zakázkách. Tyto 

konkrétní příklady jsou velmi důležité pro další argumentaci Sva-

zu. Dále se dotkl problematiky povinných účtů u ČNB, skládkování 

odpadů, pravomocí NKÚ atd. Pozastavil se i u otázky přihlašování 

osob k trvalému pobytu na ohlašovnách. Dle jeho názoru by tito 

lidé, kteří tedy vlastně nemají kde bydlet, 

měli automaticky přijít o  řidičský průkaz, 

o pas, o  živnostenský list atd. Dodal, že

na ohlašovně v Kladně má trvalý pobyt evi-

dováno asi 3000 lidí. S touto problematikou 

souvisí i zavedení celostátního registru pře-

stupků. 

Časté zneužívání institutu trvalého pobytu 

na ohlašovnách potvrdila i starostka Vchy-

nic Jana Chládková. Pozornost přítomných 

pak obrátila na práci exekutorů, kteří si ze 

své profese udělali skutečný byznys. 

Věra Petrů, starostka Ploskovic, otevřela 

téma rušení pošt. Podle ní Pošta úmyslně 

a tendenčně snižuje svoje činnosti, aby pro-

váděla málo výkonů, a tak měla argumenty 

k tomu, aby se tato služba na vesnici zruši-

la. Ptala se, proč Pošta nevykonává služby 

typu odesílání faxů, e-mailů apod. Dan 

Jiránek upozornil, že to může být lokální 

problém, jsou pošty, které se velmi snaží 

Czech Point a podobné služby provozovat. 

Problém vidí spíše v dislokaci pošt a rozsahu otevírací doby. Svoji 

zkušenost s  problematikou pošt přidal Zdeněk Valenta z  Března 

u Chomutova. Jejich obec je vytipovaná pro Partnera II. Manažer 
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ČP, který obec navštívil, mu sdělil, že Pošta bude v rámci franšízy 

platit Partnera fakturačně částkou 9900 Kč. Takto zoufale nízká 

cena je ale v podstatě pro provozování poštovních služeb v obci 

likvidační. Václav Beneš z Podbořan k tématu poznamenal, že přes-

tože hejtmani dostali od generálního ředitele ČP informaci, že bez 

souhlasu obce nebudou poštovní pobočky likvidovány, praxe je 

jiná. Oblastní ředitelé to na setkáních se starosty prezentují tak, že 

obec dostane nabídku na  Partnera I  nebo II a  „ber nebo neber“. 

Diskuse končí. Osobně se mu nelíbí, že se problematika služeb 

opět přenáší na obce. Dále pak kritizoval nárůst účetní administra-

tivy, likvidaci obvodních oddělení Policie ČR atd.   

Několik postřehů k prezentovaným tématům přidal další diskutují-

cí (nepředstavil se). Upozornil např. na nutnost stanovení různého 

koeficientu pro městské a venkovské školy a doporučil, aby kovový 

odpad byl prohlášen za normální komunální odpad – podle jeho 

názoru si ho zpracovatelské firmy vytřídí samy a odpadnou starosti 

s krádežemi.  

Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín, po-

ukázala na  špatné fungování a  nastavení 

základních registrů. Je nepochopitelné, 

že z registru obyvatel nejde získat jakýkoli 

hromadný výstup. Dan Jiránek ji ubezpečil, 

že Svaz v  této záležitosti velmi intenzivně 

jedná s Ministerstvem vnitra, jelikož situa-

ce je opravdu tristní. Z registrů nelze získat 

přehled, kolik lidí by mělo platit za  odpa-

dy, kolik se přistěhovalo či odstěhovalo 

dětí, kolik se jich narodilo atd. Problém je 

v tom, že si ministerstvo jaksi neuvědomilo, že obce potřebují mít 

přehled o počtu osob různého věku na svém území. Starostka Mi-

kovcová pak ještě poukázala na zcela nedostatečné odměňování 

členů volebních komisí.

I v Ústí padl dotaz na odměňování staros-

tů. Starosta Vědomic Václav Tyl požadoval, 

aby zákonem bylo znovu stanoveno, že 

o mimořádné odměně starosty rozhoduje

zastupitelstvo. Dan Jiránek i  Jaromír Jech 

ujistili všechny přítomné, že Svaz o  věci 

jedná na Ministerstvu vnitra. Snaží se také 

o  to, aby i  starostové byli v  tomto směru

chápáni jako političtí reprezentanti, stejně 

tak jako poslanci atd.          

Blok věnovaný evropským fondům ve vazbě na meziobecní spo-

lupráci uváděla Ingrid Štegmannová, vedoucí vnějšího oddělení 

Kanceláře Svazu. 

Z diskuse:

Předseda Svazu Dan Jiránek poukázal na fakt, že zatím se všude hod-

ně mluví o tom, kolik peněz má být pro obce vyčleněno, ale krom 

Svazu se nikdo nezabývá tím, k jakým účelům mají být vyčleněny, 

aby je obce mohly skutečně efektivně využít. Podstatné je také sta-

novit, jakým systémem se o ně bude žádat, a domluvit podmínky 

čerpání (zejména uznatelnost nákladů). Krátce zmínil postavení MAS 

v systému. Konstatoval, že dobře fungující MAS mají v systému čer-

pání evropských dotací bezesporu svoji úlohu, nicméně jsou oblasti, 

jako např. školství, doprava, odpadové hospodářství atd., které řeší 

výhradně obce a  žádné neziskové organizace ani podnikatelé jim 

v  tom nepomohou. Proto Svaz navrhuje čerpání prostřednictvím 

spádových mikroregionů (správní obvod ORP). 

Setkání krátce shrnul a  ukončil výkonný místopředseda Jaro-

mír Jech. Tak jako v jiných krajích pozval přítomné starosty na 

XIII. Sněm Svazu do Českých Budějovic.

připravila Lenka Zgrajová 

Pardubický kraj, 6. března 2013

Radu Svazu zastupovali: předseda Svazu 

Dan Jiránek, primátor města Kladno, Šár-

ka Fraňková, primátorka města Pardubice, 

Oldřich Vlasák, místopředseda Svazu pro 

evropské záležitosti a  místopředseda Ev-

ropského parlamentu, Martina Lacmano-

vá, starostka města Chrast, David Šimek, 

starosta města Svitavy, Josef Bezdíček, sta-

rosta obce Čermná nad Orlicí

Kraj zastupoval: hejtman Martin Netolický

Z PSP ČR přijali pozvání: -

Ze Senátu přijali pozvání: -

Setkání moderoval a  zahájil výkonný 

místopředseda Svazu Jaromír Jech. Pri-

mátorka hostitelského města Šárka Fraňková ve  svém úvodním 

příspěvku ocenila, že je součástí programu využívání evropských 

fondů a  apelovala při jejich využití na  posílení tzv. městské ur-

bánní dimenze politiky soudržnosti jako prostředku udržitelného 

rozvoje měst vedoucímu k rovnoměrnému rozvoji regionů i zemí 

Evropské unie. Připojila vlastní zkušenost z  přípravy Pardubic 

na vytvoření urbánního celku společně s Hradcem Králové. 

Hejtman Martin Netolický podpořil vystoupení Svazu proti kráce-

ní prostředků Programu obnovy venkova a garantoval, že v Par-

dubickém kraji zůstane podpora zachována na  stejné úrovni. 

Z pohledu krajů a obcí upozornil na pravidla, která s sebou přiná-

ší tzv. finanční ústava, a dopady, které bude mít jejich dodržování 

na chod samospráv a posléze i stát. Posteskl si, že na setkání ne-

dorazil žádný ze zástupců Pardubického kraje v Parlamentu ČR.

Místopředseda Svazu Oldřich Vlasák přítomné seznámil s děním 

na  evropské úrovni. Upozornil, že čerpání zamýšlených 560 mi-

liard korun z evropských fondů pro ČR s sebou přinese nutnost 

přizpůsobit se novým podmínkám, které využití těchto prostřed-

ků upravují. Připomněl, že jednání ještě zdaleka nejsou uzavřena 

a vyloučena není ani krajní možnost rozpočtového provizoria EU. 
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Informace z  aktuální legislativy přednesli odborní zaměstnanci 

Kanceláře Svazu Zdeněk Mandík a Miroslava Sobková.

Z diskuse:

Starosta obce Veselí Oldřich Valenta vyjádřil svou nespokojenost 

s dopady aktuálních návrhů na chod samospráv. Jmenoval napří-

klad oblast veřejných zakázek. Dokončení 

reformy veřejné správy považuje za  ne-

zbytné a neodkladné. 

Starostka obce Řečany nad Labem Micha-

ela Matoušková vyzvala k zastavení cent-

ralizace úřadů. Odkázala na aktuální hroz-

by rušení matričních a  stavebních úřadů 

a  připomněla s  tím související nedosta-

tečnou dopravních dostupnost. V  oblasti 

veřejných zakázek se pozastavila nad tím, 

jak jsou obce státem vyzývány k  šetření 

a  zapracovávání 

protikorupčních opatření, nicméně sou-

časné nastavení zadávání veřejných za-

kázek má spíše opačný efekt. Podle jejího 

názoru je téměř nemožné zadávat je své-

pomocí, obce se bez konzultace odbor-

ných firem téměř neobejdou. Paradoxem 

je, že konzultanti veřejných zakázek jejich 

správnost negarantují a odpovědnost tak 

nadále zůstává na  obcích. K  tomu se při-

pojil také starosta obce Čermná nad Orlicí 

Josef Bezdíček. Upozornil na  neřešitelný 

rozpor, který nastává v případě realizace získané dotace, kdy se 

do soutěže o poskytovatele úvěru přihlásí pouze jeden zájemce.

Ivan Jeník, starosta města Slatiňany, upozornil na nejasnou kom-

petentnost orgánů při kontrolách veřejných zakázek. Uvítal by, 

kdyby i tyto orgány měly na uzavření a vydání svého stanoviska 

jasně určený termín a nesly i vlastní odpo-

vědnost. Současné nastavení provádění 

kontrol totiž způsobuje obcím nemalé 

potíže a  často je dostává „do  úzkých“. 

Zkušenost s  rozdílnými stanovisky růz-

ných kontrolních orgánů potvrdila také 

starostka Jana Ponocná. Město Králíky se 

přímo potýká s  hrozbou vrácení dotace 

v  nemalé výši Ministerstvu financí poté, 

co dříve obdrželo rozhodnutí, že ve stejné 

záležitosti nepochybilo.

Diskusi uzavřel Josef Bezdíček připomenutím, že v  případě, že 

starostové obdrží záměr zrušit v  jejich obci poštu, nezname-

ná to, že k  tomu musí skutečně dojít. Odkázal na  dohodu Sva-

zu s  Českou poštou, která stanoví nezbytnost nalézt v  zajištění 

poskytovaní těchto služeb shodu. V případě, že se tak nestane, 

nemůže být pošta jednostranně ukončena. Vyzval přítomné, aby 

se na něho neváhali v této záležitosti obrátit.

Blok věnovaný evropským fondům ve vazbě na meziobecní spo-

lupráci uváděla Ingrid Štegmannová, vedoucí vnějšího oddělení 

Kanceláře Svazu. Aktuální stav jednání doplnil Oldřich Vlasák.

Z diskuse:

Jiří Dytrt, starosta města Žamberk, popsal, jak probíhá spolupráce 

starostů v  rámci Asociace starostů obcí s  rozšířenou působností 

Pardubického kraje a práce v rámci MAS Or-

licko. K  představenému návrhu meziobec-

ní spolupráce uvedl, že se obává nutnosti 

znovu vytvářet administrativní aparát, který 

nyní dobře funguje právě v rámci MAS. 

Předseda Svazu Dan Jiránek znovu upozor-

nil, že aktivity Svazu v  této oblasti nejsou 

zaměřeny proti práci dobře fungujících 

MAS. Svaz jen usiluje o  to, aby tam, kde 

MAS nefungují nebo nejsou, měly obce 

nebo dobře fungující svazek obcí možnost 

také dosáhnout na stejnou podporu. Cílem je jednoznačně rozvoj 

celého území ČR. Zároveň ocenil, že se podařilo prosadit spolu-

práci měst Hradce Králové a Pardubic. Informace k tzv. aglomeraci 

Hradubicko, která splňuje evropské požadavky na územní aglome-

raci typu I., doplnila primátorka Fraňková a místopředseda Vlasák. 

Podle Vlasáka se vychází ze zkušenosti velkých evropských měst 

např. Amsterdamu nebo Rotterdamu, které přímo čerpaly peníze 

od EU na jimi definované potřeby bez nutnosti, aby byly tyto pro-

středky administrovány přes stát.

V závěru programu ještě zaznělo upozornění na možnost odmít-

nout účet u ČNB do konce měsíce a na změnu v oblasti DPH, která 

přinesla rozšíření ručení za  nezaplacenou DPH. Rostoucí zátěži 

pro obce v souvislosti s chystanými změnami způsobenými no-

vým občanským zákoníkem se Svaz ve spolupráci s příslušnými 

ministerstvy bude snažit předejít vytvořením souboru častých 

smluv, které budou moci obce snadno použít při tvorbě smluv 

nových. Setkání ukončil výkonný místopředseda Jaromír Jech. 

připravila Petra Kubařová
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Jihomoravský kraj, 13. března 2013

Radu Svazu zastupovali: František Lukl, starosta města Kyjov, 

František Havíř, starosta města Rousínov, Jiří Životský, starosta 

obce Sokolnice, Richard Janderka, starosta obce Vedrovice, Ro-

man Vašinka, starosta městské části Brno-Židenice 

Kraj zastupoval: -

Z PSP ČR přijali pozvání: Michal Babák, Jeroným Tejc

Ze Senátu přijali pozvání: -

Setkání zahájil a moderoval výkonný místopředseda Svazu Jaromír 

Jech. Přítomné starosty přivítali Roman Vašinka a  František Lukl, 

který jako školitel v rámci programu Vzdělaný zastupitel uvedl, že 

se ho někdy starostové ptají, proč by měli být členem Svazu. Od-

povědět, co konkrétně pro tu kterou obec Svaz vykonává, je ve-

lice komplikované. Svaz obhajuje zájmy samosprávy jako takové. 

Funguje na základě solidarity a snaží se vystupovat proti mocen-

ským praktikám státu, odrážet pro-byrokratiké návrhy, tedy bránit 

se stále zvyšující administrativní zátěži, atd. Jeho úloha, zejména 

na poli legislativy, je pro města obce nesmírně důležitá. Poděkoval 

přitom všem, kteří se na této práci podílejí.

Informace z  aktuální legislativy přednesly odborné zaměstnan-

kyně Kanceláře Svazu Miroslava Sobková a Barbora Fürstová. 

Z diskuse:

Ne všechny změny vedou vždy k  lepšímu, konstatoval v  disku-

si poslanec Jeroným Tejc, který se následně vyjádřil k  několika 

tématům. Předně konstatoval, že nebude podporovat jakékoli 

změny volebních systémů, jelikož podle něj nic nevyřeší, přičemž 

věnovat se je třeba řadě jiných zásadnějších problémů. Např. zá-

konu o  veřejných zakázkách. Větší byrokratizace znamená jen 

větší nepřehlednost, nezaručuje zlepšení stavu. Je proto rád, že 

je vůle ke změně zákona. Aby pro něho zvedl ruku, musí v něm 

být ale zakotveny minimální limity, na zveřejňování smluv se ne-

smí vázat neplatnost a zveřejňování v maximální míře se nesmí 

týkat komunálních společností, protože jinak nebudou schop-

né konkurovat soukromým společnostem. Dále informoval, že 

připravují zákon o  finanční kontrole, který by měl vyřešit otáz-

ku duplicitních kontrol, a zcela nový zákon o úřednících, jelikož 

ten stávající považují za naprosto nedostatečný. Odmítají zákon 

o obecní policii, který pouze přenáší finanční odpovědnost za za-

jišťování bezpečnosti na  obce, a  co se týká zákona o  pojištění, 

chtějí 3 % z povinného ručení směřovat na podporu hasičských 

záchranných sborů a dobrovolných hasičů.

Druhý se o slovo přihlásil poslanec Michal Babák. Ve svém vstupu 

se zaměřil na  rozpočtové určení daní, jež dle jeho slov zdaleka 

nepřinese do obecních pokladen tolik peněz, jak bylo uváděno, 

a to ani při optimálním výběru daní. Uvedl příklady Blanska, které 

si mělo polepšit o 19 milionů, dnes to odhadují na 7, a Tišnova, 

který měl rovněž zbohatnout asi o 19 milionů, ve finále to bude 

ale pouze asi 6. Na tuto skutečnost chce jejich politický klub zare-

agovat nějakým systémovým pozměňovacím návrhem. Poukázal 

také na  skutečnost, že státní firmy, např. Lesy ČR, jsou osvobo-

zeny od daně z nemovitosti, což také rozhodně nelze považovat 

za systémové. 

Starosta Rousínova František Havíř považuje boj se státním apa-

rátem za téměř beznadějný. Konstatoval, že např. novela zákona 

o  obcích byla zřejmě připravována v  duchu hesla „podle sebe 

soudím tebe“. Páni ministři srovnávají starosty se sebou a pova-

žují je za stejně nezodpovědné. Dále se vyjádřil k otázce finan-

cování hasičů a podělil se s přítomnými o svoji zkušenost. Jejich 

jednotka dobrovolných hasičů zasahovala při velkém požáru 

v Bzenci. Akce je stála zhruba 50 tisíc Kč, přímé náklady byly vy-

čísleny na 20 tisíc. Na refundacích od státu však obdrželi pouhé 

4 tisíce. Na  místě je potom otázka: Máme to tedy dělat? Závě-

rem svého vystoupení obrátil pozornost starostů k  nejvyššímu 

stavebnímu úřadu - krásnému, velkému, s  mnoha auty, mnoha 

úředníky, mnoha sekretářkami atd., „který bude rozhodovat 

o nás neschopných“.  

Několik poznámek k projednávaným tématům uplatnil také sta-

rosta města Rájec-Jestřebí Pavel Perout. Kritizoval, že obce musí 

u veřejných zakázek soutěžit na minimál-

ní cenu, nikoli na kvalitu, což má ohromný 

dopad nejen na obce, ale i na dodavatele, 

dále že centrální registr profilu zadavatele 

provozuje pro ministerstvo soukromá fir-

ma se sídlem v západní Evropě, takže pe-

níze obcí, které vydávají za registraci, od-

cházejí do zahraničí atd. Za velkou bolest 

obcí pak starosta Perout považuje neustá-

lé změny v oblasti účetnictví. Jako příklad 

uvedl zavedení povinného analytického 

přehledu, o  kterém ani ministerstvo ani 

kraj nevědí, k čemu je dobrý. Dále se dotkl problematiky přene-

sené daňové povinnosti, zjišťování obce, zda je firma spolehli-

vým plátce DPH, upozornil na zvyšování poplatku za skládkování 

a požádal, zda by nebylo možné vytvořit dotační titul na opravu 

a výstavbu hasičských zbrojnic. 

Na další černou můru obcí, kterou je v poslední době časté podezí-

rání úředníků vykonávajících přenesenou působnost z podjatosti, 

poukázal starosta Sokolnic Jiří Životský. Tlumočil starostům také 

čerstvou informaci od poslance Jana Husáka, kterému se podařilo 

dohodnout s Ministerstvem vnitra, že pro nahlížení do Sbírky zá-

konů by měla stačit pouze elektronická verze Sbírky na webu. 

„Jestli ve veřejné správě 
něco funguje, tak jsou 
to obce,“ konstatoval 
mimo jiné na setkání 
poslanec Jeroným Tejc. 
Podle průzkumů se 
komunální politici těší 
mnohem větší důvěře 
občanů než vrcholová 
reprezentace. „Není ale 
potřeba mstít se těm 
dole za to, že jsou více 
populární a kompliko-
vat jim život,“ dodává. 
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Moravskoslezský kraj, 19. března 2013

Radu Svazu zastupovali: Karel Deutscher, náměstek primáto-

ra statutárního města Frýdek Místek, David Novák, starosta obce 

Sviadnov, Jan Lipner, starosta obce Horní Suchá, Dalibor Dvořák, 

starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Kraj zastupoval: náměstkyně hejtmana Věra Pálková

Z PSP ČR přijali pozvání: probíhala schůze Sněmovny 

Ze Senátu přijali pozvání: -

Po  zaplnění téměř všech míst v sále ostravského kulturního domu 

zahájil setkání výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. Ná-

městkyně hejtmana Pálková se  ve svém úvodním příspěvku za-

měřila na  školství v  Moravskoslezském kraji.  Upozornila přitom 

na  rizika návrhu Ministerstva školství a  dopady jeho zavedení 

na zřizovatele škol. Přinesla přítomným přehled, kde se mohli po-

dívat, co mohou dle návrhu ministerstva pro konkrétní školu v kraji 

očekávat. Důrazně se také ohradila proti přípravě reformy bez ne-

zbytného zajištění peněz na její realizaci a očekávanému dopláce-

ní ze strany zřizovatelů škol. Z Rady Svazu přítomné pozdravil Jan 

Lipner, starosta obce Horní Suchá. 

Informace z aktuální legislativy přednesly zaměstnankyně legisla-

tivně-právního oddělení Kanceláře Svazu Barbora Fürstová a Jana 

Mráčková. 

Z diskuse:

Jan Socha, starosta města Štramberk, vyjmenoval některé z přešla-

pů centrálních orgánů státu, se kterými se samosprávy musí neustá-

le vyrovnávat. Zároveň vyzval k důslednější obhajobě zájmů obcí.

Petr Rys, starosta města Bruntál, doporučil, aby byl v „in house“ vý-

jimce při vypisování veřejných zakázek ministerstvem navrhovaný 

90% podíl snížen na 50%. Jinak to bude mít za následek likvidaci 

Starosta městské části Brno-Bystrc Vladi-

mír Vetchý se ptal, proč obce nemohou 

ze základních registrů získávat souhrn-

ná data. Miroslava Sobková v  odpovědi 

uvedla, že v současné době se zasílání tzv. 

změnových sestav řeší s  Ministerstvem 

vnitra. Svaz navrhuje upravit § 13 zákona 

o  obcích tak, aby obce mohly dostávat 

informace o  občanech žijících na  jejich 

území i  v  samostatné působnosti. Avšak 

jedná se pouze o jednotlivce, o nichž obce 

potřebují zjistit konkrétní údaje. Souhrnná data zatím zasílat ne-

lze z technických důvodů, které jsou na straně MV.  

Blok věnovaný evropským fondům ve vazbě na meziobecní spolu-

práci uváděl Tomáš Lysák z odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu.

Z diskuse:

Starosta Vladimír Vetchý žádal Svaz, aby usiloval o to, aby i v no-

vém programovacím období bylo možné čerpat prostředky 

na tvrdé projekty na úkor měkkých. Jednat v této věci je podle 

něho třeba i s europoslanci. Jaromír Jech informoval, že o těchto 

požadavcích a skutečných potřebách měst a obcí velmi intenziv-

ně jedná s Oldřichem Vlasákem, který je místopředsedou Svazu 

pro evropské záležitosti a  hlavně místopředsedou Evropského 

parlamentu.  

František Havíř pak informoval přítomné, že v rámci okresu Vyš-

kov se již sešli starostové obcí s rozšířenou působností a diskuto-

vali možnosti fungování meziobecní spolupráce na  úrovni spá-

dových území ORP. Myšlenka se jim líbí, uvažovali by i  o  širším 

území, např. okresu. 

V  závěru setkání výkonný místopředseda Jaromír Jech otevřel 

diskusi k  volbě starostů. Starosta Vetchý vyslovil názor, že neo-

mezené hlasování by mělo smysl pouze tam, kde se lidé znají. 

Neumí si představit, jak by ve velkých městech sestavovali Radu. 

Starosta Havíř se vyslovil pro návrh Sdružení místních samospráv 

– návrhy volebních systémů představeny v INS č. 3/2013.   

připravila Lenka Zgrajová 
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vlastního majetku obcí. Stejný názor zastává také Ondřej Holub, 

starosta obce Malá Morávka.

Petr Martiňák, starosta obce Horní Tošanovice, vyjádřil podporu 

přímé volbě starostů za podmínky, že by byl upraven stávající ná-

vrh nezaručující rovné postavení přímo volených starostů.

Rudolf Bilko, starosta obce Vendryně, vy-

stoupil s  požadavkem na  zajištění předá-

vání tzv. změnových sestav ze základních 

registrů. Barbora Fürstová z Kanceláře Sva-

zu sdělila, že Ministerstvo vnitra přislíbilo, 

že od  1. dubna pro obce vytvoří datovou 

schránku a  formulář žádosti o  příslušná 

data. Veškeré informace a podklady, jak po-

stupovat, budou k dispozici také na webo-

vých stránkách Svazu.

Richard Ehler, starosta městyse Suchdol 

nad Odrou, se připojil se žádostí o rozšíření 

poskytovaných informaci také o registr vozidel. Znovu odpověděla 

Barbora Fürstová s tím, že se v tomto případě jedná o přenesenou 

působnost a agendu v gesci jiného ministerstva.

Podle zkušenosti Jana Lipnera, starosty obce Horní Suchá, základ-

ní registry nenahradí změnové sestavy a e-government všechno 

nevyřeší. V souvislosti s předneseným tématem z oblasti výkupu 

kovů mj. uvedl, že je nezbytné přinutit MPO k jednání a poučit se 

ze zahraničí. Podle něho nebylo vyjmutí novely zákona o  odpa-

dech z  legislativních prací vlády pro rok 2013 úplně správné, ne-

boť je zde plno věcí, které by se měly dopracovat. Konsensus o ne/

skládkování podle jeho názoru není úplný.

Herbert Pavera, starosta obce Bolatice, připomněl, jakou zátěž 

pro obce nad 3 tisíce obyvatel představuje předávání PAP. Dále 

se ohradil proti médii mylně šířené informaci o tom, že starosto-

vé mají pravomoc kontrolovat, jaká paliva občané spalují ve svých 

domácích kotlích.

Dalibor Dvořák, starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí, vznesl 

podnět k otevření jednání o odměňování uvolňovaných členů za-

stupitelstev. Podpořil ho také David Novák, starosta obce Sviad-

nov, který vyzval Svaz k jednání o úpravě příslušného nařízení vlá-

dy s cílem dosáhnout alespoň valorizace platu starostů. 

Blok věnovaný posílení vlivu obcí a měst v agendě evropských fon-

dů vedl Tomáš Lysák z oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu.

Z diskuse:

Vladimír Tancík, starosta obce Otice, vyjádřil k  představenému 

návrhu na meziobecní spolupráci v rámci území ORP připomínku, 

aby se nejednalo o nástroj určený pouze pro čerpání evropských 

prostředků.

Petr Martiňák, starosta obce Horní Tošanovice, předal svou zkuše-

nost s dobrým fungováním MAS a připojil otázku, zda nedochází 

k vytváření dalších struktur. Důležité podle něho je získat finanční 

prostředky na financování současných mikroregionů.

Herbert Pavera, starosta obce Bolatice, 

by dal přednost využití stávajících struk-

tur před vytvářením nových. Podle něho 

je základní, aby obce předem věděly, 

s  jakým množstvím finančních prostřed-

ků mohou při plánování svých rozpočtů 

počítat.

Jan Lipner vyjádřil pochybnost nad fungo-

váním představeného konceptu v  území 

ORP Karviná z důvodu malého počtu obcí.

Na  závěr vystoupil Petr Baďura, starosta 

města Paskov, který poukázal na svou zku-

šenost s  Úřadem pro zastupování státu ve  věcech majetkových, 

který opakovaně a  dlouhodobě nedodržuje povinnost starat se 

o spravované pozemky.

Shrnutím nejdůležitějších plánovaných akcí Svazu s  pozváním 

na  nadcházející seminář projektu Vzdělaný zastupitel výkonný 

místopředseda Svazu Jaromír Jech jednání ukončil a  poděkoval 

všem přítomným za jejich aktivní účast.

zpracovala Petra Kubařová

Olomoucký kraj, 20. března 2013

Radu Svazu zastupovali: Marcela Haná-

ková, radní statutárního města Olomouc, 

Pavel Smolka, starosta města Vítkov, Zde-

něk Brož, starosta města Šumperk, Zdeněk 

Lév, místostarosta obce Střítež nad Ludi-

nou, Vlasta Kočí, starostka obce Velká Kraš, 

Marta Husičková, starostka městyse Ná-

měšť na Hané, Ivana Dvořáková, starostka 

města Němčice nad Hanou, a Oldřich Vla-

sák, místopředseda Svazu pro evropské 

záležitosti a  místopředseda Evropského 

parlamentu

Kraj zastupoval: hejtman Jiří Rozbořil

Z PSP ČR přijali pozvání: probíhala schů-

ze Sněmovny 

Ze Senátu přijali pozvání: -

Po  zahájení setkání výkonným místopředsedou Svazu Jaromí-

rem Jechem se slova ujala představitelka města Olomouc radní 

Marcela Hanáková. V  úvodu omluvila nepřítomnost primátora 

a představila probíhající projekty města podpořené z  fondů EU 

a Norska se Švýcarskem. Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbo-

řil se ve svém vystoupení zaměřil na představení priorit k napl-

nění programového prohlášení vedení kraje. Za  Svaz přítomné 

přivítal člen Předsednictva a starosta města Vítkov Pavel Smolka, 

který si posteskl nad současnou podobou připravované novely 

zákona o  obcích. Podle jeho názoru se tam pod záštitou boje 

proti korupci dostává spousta úprav, které znemožní výkon práce 
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na obcích. Svaz se proto v rámci možností snaží neustále se valící 

legislativní změny korigovat tak, aby jejich dopady na obce byly 

pokud možno pozitivní, ale hlavně ne negativní.  

Odborným blokem aktuální legislativy provedly zaměstnankyně 

Kanceláře Svazu Barbora Fürstová a Jana Mráčková. 

Z diskuse:

Starosta města Litovel Zdeněk Potužák po-

psal problém s realizací některých zamýš-

lených projektů rozvoje města způsobený 

několikanásobným zvýšením poplatku 

za  vynětí ze zemědělského půdního fon-

du (ZPF) a  zjevnou politickou neochotou 

s  tímto cokoli dělat. Dále se tázal, jak po-

stupovat při přípravě protipovodňových 

opatření. Povodí Moravy ho odkázalo 

na  chystaný dotační titul po  roce 2014. 

Nicméně s ohledem na nutnost již nyní jas-

ně deklarovat, jak bude město tuto problematiku řešit a vybrat 

způsob, jak pro to zajistit určené pozemky, potřebuje znát právní 

rámec nastavení příslušného dotačního titulu.

Barbora Fürstová potvrdila, že bohužel v případě ZPF není prav-

děpodobné, že by nastaly jakékoli změny. Přestože se Svaz snažil 

do senátorské iniciativy novely zákona zasáhnout, přesvědčil se 

o nedostatečné vůli zákonodárců cokoli v této záležitosti měnit. 

V případě protipovodňových opatření bylo starostovi Potužáko-

vi s ohledem na nyní teprve probíhající přípravy programů a tím 

pádem pravděpodobné zpoždění při jejich spuštění v  příštím 

programovacím období doporučeno, aby při jednání s Povodím 

Moravy trval na využití podpory ze stávajícího období. Tento po-

stup potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí.

Marcela Hanáková, radní města Olomouc, podpořila iniciativu 

Svazu změnit procentuální poměr stanovení podílu v „in house“ 

výjimce při vypisování veřejných zakázek. K problematice finan-

cování regionálního školství přidala osob-

ní zkušenosti ředitelky střední školy.

Stanovisko Školské komise doplnila její 

členka, starostka Náměště na Hané Marta 

Husičková. Potvrdila tušený předpoklad, 

že hlavním cílem této reformy je snaha 

ministerstva ušetřit. Ostře se ohradila 

proti návrhu, aby si obce jako zřizovatelé 

škol financovaly nepedagogické pracov-

níky samy, a  proti nedostatečné kontrole 

kvality výchovně vzdělávacího procesu. 

Naopak vítá, kdyby se upustilo od přeroz-

dělování peněz přes kraje a prostředky určené na školství by šly 

přímo do  obecních rozpočtů. V  této souvislosti by bylo dobré 

znát výši prostředků, které v rámci RUD město dostává. Na závěr 

svého příspěvku se tázala, zda obce skutečně musí mít energetic-

ké štítky na všech svých budovách, tedy i těch, které se nechystají 

prodávat. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech potvrdil, 

že nově jsou energetické štítky nezbytné na  všech budovách. 

O  vymezení prostředků na  školství v  rámci RUD Svaz jedná 

s MŠMT a MF. V případě školství bude Svaz nadále tlačit na stát, 

aby na jeho zajištění poskytoval obcím do-

statečné prostředky, protože zodpověd-

nost nemůže býti předána na obce.

Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín, 

informoval, jak v  jejich obci funguje Poš-

ta Partner. K návrhu na úpravu volebního 

systému pak uvedl svou zkušenost, kdy 

nemohl zajistit náhradníka po odstoupení 

kandidáta. Ocenil by takovou úpravu záko-

na, podle které by odstoupivšího kandidá-

ta nahradil kandidát, který získal jako další 

nejvíce hlasů.

Blok věnovaný probíhající přípravě na  nadcházející čerpání fi-

nančních prostředků z  evropských fondů a  úsilí zajistit obcím 

možnosti financovat jejich potřeby zahájil Tomáš Lysák z  vněj-

šího oddělení Kanceláře Svazu návrhem 

Svazu na formování meziobecní spoluprá-

ce. Oldřich Vlasák, místopředseda Svazu 

pro evropské záležitosti, prezentaci dopl-

nil o nejnovější posuny ve vyjednání a také 

aktuální stav jednání na nejvyšší evropské 

úrovni. Evropský parlament se neshodl 

na  návrhu evropského rozpočtu předsta-

veného Radou, a proto s ohledem na pro-

bíhající procedury není možné očekávat, 

že o  přesné struktuře rozpočtu bude roz-

hodnuto do  konce tohoto roku. V  přípa-

dě příprav na  národní úrovni se Svazu podařilo zajistit si místo 

ve všech chystaných programech a prosazovat tam potřeby obcí 

a měst.

Z diskuse:

Do diskuse se opět zapojila Marta Husičková, která vyjádřila oba-

vu, jak v rámci představeného návrhu na meziobecní spolupráci 

v rámci správního území ORP, bude skutečně probíhat rozhodo-

vání o jeho potřebách. Za dobré pak ohodnotila fungování jejich 

místní akční skupiny. Oldřich Vlasák znovu zopakoval, že předsta-

vený návrh není koncipován proti dobře fungujícím MAS. Prostor 

k  využití evropských dotačních prostředků pro rozvoj ale musí 

být poskytnut všem obcím, bez ohledu na to, zda mají možnost 

být v MAS nebo ne. Jaroslav Střelák podotkl, že vzhledem k před-

stavenému stavu vyjednávání nevidí, že by se stihlo reálně začít 

čerpat dříve než v roce 2015. K tomu se připojil i Oldřich Vlasák.

Pozváním na nadcházející akce Svazu, mezi nimiž je nejdůležitější 

červnový Sněm v Českých Budějovicích, jednání uzavřel výkonný 

místopředseda Jaromír Jech.

zpracovala Petra Kubařová
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Zlínský kraj, 21. března 2013

Radu Svazu zastupovali: Aleš Dufek, náměstek primátora statu-

tárního města Zlín, Pavel Smolka, starosta města Vítkovice

Kraj zastupoval: Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje

Z PSP ČR přijali pozvání: probíhala schůze Sněmovny

Ze Senátu přijali pozvání: -

Setkání ve Zlínském kraji zahájil a moderoval výkonný místopředse-

da Jaromír Jech. Za Radu Svazu uvítali přítomné ve Zlíně 2. náměstek 

primátora Aleš Dufek a starosta Vítkova Pavel Smolka. Aleš Dufek vy-

bídl starosty k tomu, aby nepodceňovali v poslední době mediálně 

vytvářený obrázek, že každý starosta je zloděj. Jako trestní advokát 

varoval, že podobným atakům je třeba důsledně čelit dřív, než ulpí 

v povědomí lidí. Zatím se komunální politici těší důvěře občanů a tu 

by neměli ztratit. Pavel Smolka zase zdůraznil, že je třeba společný-

mi silami bojovat za lepší podmínky pro fungování samospráv, k če-

muž dobře slouží právě i svazová platforma. Kraj ve Zlíně zastupoval 

radní Ladislav Kryštof. Podobně jako na některých předcházejících 

setkáních, kde měl kraj své zastoupení, i on kladl důraz na nutnost 

úzké spolupráce obcí a krajů jako dvou veřejnoprávních korporací, 

které ve většině případů mají shodné cíle. 

Informace z  aktuální legislativy přednesly odborné zaměstnan-

kyně Kanceláře Svazu Ludmila Němcová, vedoucí legislativně-

-právního oddělení, a Barbora Fürstová. 

Z diskuse:

Delším vstupem do  diskuse zasáhl náměstek primátora Zlína 

Aleš Dufek. Věnoval se především zákonu o veřejných zakázkách, 

ke  kterému vypracovali na  magistrátu velké množství připomí-

nek – zašle na Svaz. V této souvislosti také konstatoval, že nejen 

patřičná ministerstva je třeba informovat o  tom, jaké problémy 

obce a  města trápí, a  to pochopitelně i  mimo oblast veřejných 

zakázek. Jako trestní advokát poznal také svět soudů, policie 

a státního zastupitelství. A zde je vše hodně o dojmech. Proto je 

podle něho nutné důsledně se věnovat činnosti „PR“, psát o pro-

blémech, které obce a města trápí, do veřejných médií a sezna-

movat čtenáře s  bolestmi samosprávy. Zastupitelé nesmějí být 

vnímáni jako nečestní lidé. V  reálu totiž nejde o  to, jaký je stav 

věci, ale jak je podáván. Bylo by špatné, kdyby komunální politi-

ci dopadli jako podnikatelé – dříve byl podnikatel „pan někdo“, 

dnes je většinou veřejností vnímán jako podvodník. 

Jak je velice těžké orientovat se ve stávající legislativní džungli, 

potvrdil i ředitel Technických a komunálních služeb města Zlína 

František Kostelník. Stejně jako jeho předřečník se zaměřil pře-

devším na problematiku zadávání veřejných zakázek, a to právě 

v  kontextu technických služeb města. Také jako místopředseda 

Sdružení veřejně prospěšných služeb ČR, 

které čítá 120 členů (obecních firem zabý-

vajících se svozem odpadu, údržbou zele-

ně, veřejným osvětlením atd.), upozornil 

zejména na  problematický § 18, který se 

právě jich bytostně týká. Pozornost pří-

tomných pak obrátil i  na  otázku odpado-

vého hospodářství. S povzdechem podot-

kl, že zákon o  odpadech se připravuje už 

osm let a  jak to tak vypadá, ještě dlouho 

se asi připravovat bude. Jak ale mají obce 

a  města vytvářet své systémy nakládání s  odpady, když stále 

nejsou daná jasná pravidla? Zákon by navíc bylo třeba provázat 

s bioodpady, výkupy kovů atd. Nabídl proto Svazu pomoc jejich 

sdružení ve snaze pokusit se tyto oblasti legislativně narovnat.   

Jaromír Jech v  reakci na  tyto příspěvky uvedl, že problematika 

veřejných zakázek se projednává snad na všech krajských setká-

ních. Svaz chce proto na toto téma uspořádat kulatý stůl. S jejich 

organizováním má Svaz již bohaté zkušenosti, zve na ně zástupce 

příslušných ministerstev a dalších dotčených subjektů, senátory, 

poslance a  pochopitelně představitele samosprávy. Aby se do-

sáhlo kýženého cíle, bude třeba vyvinout opravdu cílený tlak. Co 

se týká médií a vytváření mediálního obrazu komunálních politi-

ků, výkonný místopředseda poznamenal, že je to velice těžká věc, 

jelikož novináři hledají většinou pouze senzace.

Starostka Topolné Hana Marášková se písemně tázala, proč již sta-

rostové nedostávají z úřadů práce informace o míře nezaměstna-

nosti v  jejich obci. Ještě před restrukturalizací Úřadu práce obce 

pravidelně dostávaly přesné počty nezaměstnaných jak v  celém 

okrese, tak i v konkrétních obcích. Dnes se zdá, že je tato informa-

ce tajná. Možná je na vině přetíženost těchto úřadů. Jaromír Jech 

přislíbil, že Kancelář Svazu důvod zjistí a starosty bude informovat. 

Další písemný dotaz starosty Valašské Bystřice Miroslava Martínka 

směřoval k poskytování informací ze základních registrů. Jménem 

obecního úřadu v  roli správce daně žádal MV o  poskytnutí údajů 

z registru obyvatel, které jim jejich úřad ORP (Rožnov pod Radhoš-

těm) odmítl poskytnout. Zatím také bezvýsledně. Bez těchto údajů 

ale obce nemohou plnit svoji roli správce daně. Ludmila Němcová 

k tomu dodala, že registry jsou ze zákona omezeny pouze na posky-

tování údajů k výkonu přenesené působnosti. Svaz se snaží docílit 

toho, aby obce mohly požadovat informace i  k  výkonu samostat-

né působnosti, a to úpravou zákona o obcích, který má větší právní 

sílu. Ucelený názor a pojetí celé problematiky si Svaz vyjasňuje s MV. 

Výsledek budeme prezentovat i v tomto zpravodaji.

Blok věnovaný evropským fondům ve  vazbě na  meziobecní 

spolupráci prezentoval Tomáš Lysák z oddělení vnějších vztahů 

Kanceláře Svazu. K tomuto tématu ale nezazněl žádný dotaz ani 

připomínka.

Poslední část setkání byla věnována prezentaci navrhovaných 

volebních systémů. I ve Zlíně bylo patrné, že zprůhlednění voleb-

ního systému by starostové rozhodně uvítali. 

  

Výkonný místopředseda Jaromír Jech setkání zakončil pozváním 

na blížící se XIII. Sněm Svazu a upřesnil některé nejasnosti ohled-

ně nového způsobu hlasování. 

Zpracovala Lenka Zgrajová 
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Plzeňský kraj, 26. března 2013

Radu Svazu zastupovali: Martin Baxa, pri-

mátor statutárního města Plzeň, Antonín 

Kmoch, starosta města Přeštice, Jaroslav 

Perlík, starosta města Hrádek u  Rokycan, 

Jana Vildumetzová, starostka města Horní 

Slavkov, Jiří Červenka, starosta obce Blížejov, 

Bohuslav Červený, starosta města Stříbro, 

a Dan Jiránek, primátor města Kladno 

Kraj zastupoval: Ivo Grüner, náměstek 

hejtmana

Z PSP ČR přijali pozvání: Ivana Levá, Vladi-

slav Vilímec, Karel Šídlo 

Ze Senátu přijali pozvání: Jan Látka, Jiří Bis

Po zahájení jednání výkonným místopřed-

sedou Jaromírem Jechem se slova ujal 

primátor statutárního města Plzeň Martin Baxa. Uvedl, že vnímá 

nárůst problémů, které obce řeší, a také že se městům a obcím ne-

naslouchá tak, jak by se mělo, zejména v oblasti reformy veřejné 

správy nebo přípravy na nové programovací období. Ocenil proto 

práci Svazu, který iniciativně a důrazně v obhajobě zájmů samo-

správ vystupuje. 

Za  kraj k  přítomným promluvil náměstek hejtmana Ivo Grüner. 

Souhlasil s primátorem Baxou, že je nezbytné, aby stát samosprá-

vám a krajům umožnil vyjadřovat se k návrhům, které na ně při-

nášejí nemalé dopady. Ohradil se proti neoprávněnému pozasta-

vení proplacení finančních prostředků Regionálního operačního 

programu Jihozápad ze strany Ministerstva financí a zdůraznil, že 

kraje dotace administrují výrazně lépe než stát. Za Předsednictvo 

Svazu se uvítání ujala Jana Vildumetzová, starostka města Horní 

Slavkov, která poděkovala přítomným za účast a vyzvala je ke sdě-

lení požadavků a názorů, aby mohly být Svazem dále prosazovány. 

Zároveň ocenila přítomnost zákonodárců na jednání.

Odborným blokem věnovaným aktuální legislativě provedly 

zaměstnankyně Kanceláře Svazu Miroslava Sobková a  Barbora 

Fürstová.

Z diskuse:

Poslankyně Ivana Levá doplnila informace k návrhu reformy škol-

ství, jejímž cílem je podpořit malé školy a zároveň přimět provo-

zovatele, kteří mají první i druhý stupeň základní školy, aby šetřili. 

Přítomné dále požádala, aby bránili speciální školství, které je nyní 

podle ní pod systematickým tlakem rušení.

Poslanec Vladislav Vilímec ve svém příspěv-

ku poděkoval Svazu za  jeho přispění k na-

lezení shody v otázce rozpočtového určení 

daní. Vyzval přítomné, aby nepodléhali 

zjednodušujícím nálepkám, že jiné profes-

ní organizace zastupují lépe zájmy určitých 

typů obcí, a  netříštili tak sílu a  jednotnost 

hlasu samosprávy. Sám se při jednáních 

Svazu v Parlamentu přesvědčil, že Svaz za-

stupuje zájmy všech samospráv bez rozdílu 

jejich velikosti. Přál by si opět jednotu obcí 

a měst. Dále se pozastavil nad současnou honbou médií za trans-

parentností, která se dostává nad snesitelnou hranici. Požádal 

proto Svaz, aby návrh poslance Farského, upravující zveřejňování 

smluv, odmítl. Jeho zavedením by obce čelily několikanásobnému 

nárůstu administrativy, nehledě na prostředky, které by stálo jeho 

vybudování a provoz.

Jaroslav Perlík, starosta města Hrádek, požadoval změnu naříze-

ní vlády, která by obcím umožnila volně prodávat byty, na  které 

přispěl dotací stát. Dále by uvítal možnost bezúplatného převo-

du majetku Českých drah nebo Správy železniční dopravní cesty, 

o který se dlouhodobě nestarají, na obce.

Karel Smutný, starosta městyse Klenčí pod 

Čerchovem, upozornil na  problém v  neu-

stále se měnícím účetnictví obcí a  z  jeho 

pohledu v nejasném způsobu zúčtovávání 

daňových příjmů. Reagoval předseda Dan 

Jiránek – je pouze věcí obce, na co rozpoč-

tové zdroje použije. Informoval také o inici-

ativě Svazu, jejímž cílem je s Ministerstvem 

životního prostředí vyjednat dotační titul, 

který by obcím přispěl na pořizování ener-

getických štítků. S trochou nadsázky uvedl, 

že má někdy pocit, že se stát snaží obce zničit tak, že je zahltí rostou-

cí administrativou. Navíc, například z návrhu o zveřejňování smluv, 

mohou podle něho vznikat úplné absurdity. Pokud nezveřejnění 

smlouvy bude znamenat její neplatnost, stane se, že například 

nezveřejněním smlouvy s poskytovatelem energií bude okamžitě 

ukončeno její dodávání do škol a dalších zařízení a prostředky bu-

dou obci vráceny? Zamýšlí se legislativci nad dopady podobných 

návrhů na území? Podobné je to i  se současným zněním zákona 

o veřejných zakázkách a nemožností podpořit místní podnikatele. 

Podle něho se tak obcím zcela brání podílet se na ekonomickém 

rozvoji svého území. 

Jana Vildumetzová, starostka města Horní Slavkov, apelovala 

na přítomné zástupce Parlamentu ČR, aby umožnili vydávání zá-

kladního dokladu občana obcím, které o to stojí, protože chtějí být 

profesionálními úřady zajišťujícími služby svým občanům. Na pří-

kladu svého města, které od letošního ledna bylo nuceno přestat 

vydávat občanské průkazy, popsala, jak složitě nyní občané dojíž-

dějí, když si chtějí vyřídit tento doklad. Dále se vyjádřila k registru 

obyvatel, který neumožňuje získání změnových sestav pro výkon 

samostatné působnosti, například vítání občánků nebo blahopřá-

ní k životnímu jubileu.

Blok věnovaný probíhající přípravě na nadcházející čerpání finanč-

ních prostředků z  evropských fondů včetně konceptu podpory 
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meziobecní spolupráce a  roli MAS zahájila Ingrid Štegmannová 

z vnějšího oddělení Kanceláře Svazu.

Z diskuse:

Jan Soulek, starosta města Bezdružice, je přesvědčen, že existují 

úspěšné MAS. U představeného konceptu meziobecní spolupráce 

obcí v rámci území ORP se obává vytváření nových struktur, které 

si spolupráci obcí budou vynucovat. Ingrid Štegmannová zopako-

vala, že dobře fungující MAS Svaz podporuje, a ujistila ho, že bude 

záležet pouze na obcích, zda budou chtít této představené formy 

spolupráce na svém území využít. 

Karel Fišpera, starosta městyse Stráž, upozornil, že prostřednictvím 

MAS získávají podporu zájmová sdružení a  neziskové organizace. 

Předseda Svazu Dan Jiránek uvedl, že Svaz podporuje, aby dobře fun-

gující MAS nadále čerpaly prostředky z Programu rozvoje venkova, ale 

také aby jim bylo umožněno čerpat prostředky například z Evropské-

ho sociálního fondu. Shrnul, že rozhodně není cílem Svazu spolupráci 

obcím nařizovat. Svaz chce naopak zajistit všem obcím možnost, kte-

rá by jim bez rozdílu, zda mají fungující MAS nebo ne, umožnila rovný 

přístup k jejich rozvoji s využitím evropských prostředků.

Ladislav Macák, starosta města Tachov, se tázal, kdo bude před-

stavený návrh financovat. Předseda Svazu Dan Jiránek odpověděl, 

že se Svaz snaží zajistit jeho financování z prostředků EU v rámci 

tohoto programového období.  

Miroslav Pazdera, starosta obce Babylon, 

s navrženým konceptem meziobecní spo-

lupráce obcí v  rámci území ORP souhlasil 

a  uvítal by jeho dlouhodobé legislativní 

zakotvení, které by zajistilo, aby se nestal 

pouhým nástrojem na  čerpání finančních 

prostředků na  následujících šest let. Ne-

sdílí obavy, že MAS nebudou mít možnost 

dále plnit svůj úkol. Nicméně jako správné 

vidí, že v rámci navržené formy spolupráce 

obcí na  území ORP budou lépe reflekto-

vány potřeby občanů a zajištěna realizace potřebných projektů 

v území. 

Reakcí na diskutované podněty a doplněním aktuálních informa-

cí z  jednání s představiteli Národní sítě MAS, kde došlo ke shodě 

v  pohledech na  způsoby využití evropských prostředků, uzavřel 

diskusi výkonný místopředseda Jaromír Jech. Program jednání 

pokračoval představením návrhu na  úpravu volebního systému 

do zastupitelstev obcí. Pozváním na nadcházející akce Svazu jed-

nání uzavřel Jaromír Jech.

zpracovala Petra Kubařová

Karlovarský kraj, 27. března 2013

Radu Svazu zastupovali: Jan Mareš, pri-

mátor statutárního města Chomutov, Jana 

Vildumetzová, starostka města Horní Slav-

kov, Ivan Truksa, starosta obce Jenišov, Dan 

Jiránek, primátor města Kladno, Petr Bursík, 

1. náměstek primátora statutárního města 

Karlovy Vary

Kraj zastupoval: -

Z PSP ČR přijali pozvání: probíhala schůze 

Sněmovny

Ze Senátu přijali pozvání: -

Jednání zahájil výkonný místopředseda 

Svazu Jaromír Jech. Z  pozice hostitele pak 

přítomné uvítal první náměstek primátora 

Karlových Varů Petr Bursík. Ve  svém příspěvku vyzdvihl úspěšné 

získání nového statutu moderního lázeňského města a připomněl, 

že se město aktuálně potýká s hrozbou neproplacení peněz inves-

tovaných v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. 

Starostka města Horní Slavkov Jana Vildumetzová vyzvala přítomné 

k aktivní účasti, neboť předávání zkušeností je důležitou součástí se-

tkání. Primátor Chomutova a místopředseda Svazu Jan Mareš nabídl 

možnost diskuse i o tématech vztahujících se k regionu.
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Odborným blokem věnovaným aktuální legislativě provedly zaměst-

nankyně Kanceláře Svazu Miroslava Sobková a Barbora Fürstová.

Z diskuse:

Jan Mareš shrnul některá z palčivých témat, se kterými se obce aktu-

álně potýkají. Například v souvislosti s rozšířením pravomocí Nejvyš-

šího kontrolního úřadu poukázal na zdvojování kontrol. Důrazně se 

ohradil proti mediální dezinterpretaci, že obce jsou proti kontrolám. 

Na pravou míru uvedl, že obce upřednostňují systémový přístup při 

vykonávání kontrol a  požadují vyjasnění kompetencí kontrolních 

subjektů. K návrhům financování regionálního školství upozornil, že 

se jedná o první, ale nikoli definitivní návrhy. V otázce rušení prak-

tických škol, které bylo nadneseno v souvislosti s vládní strategií pro 

začleňování v  romských lokalitách, uvedl, že je Svaz jednoznačně 

proti a že stejný názor zastává také vládní zmocněnkyně pro lidská 

práva Monika Šimůnková.

Ivan Truksa, starosta obce Jenišov, se ohradil proti jednání zástupců 

České pošty. Podle jeho názoru se v Karlových Varech nepostupuje 

podle ustanovení Smlouvy Svazu s Českou poštou a požádal, aby 

to bylo zmíněno na nadcházejícím jednání Svazu s Českou poštou. 

Podpořil ho Miroslav Hrůza, starosta obce Chlum Svaté Máří, kde je 

již tři roky formálně pobočka pošty „dočasně uzavřena“. 

Miroslav Bouda, starosta města Březová 

(u  Sokolova), vystoupil proti současnému 

upravení zadávání veřejných zakázek. S jeho 

názorem, že tento předpis pouze ztěžuje prá-

ci, pokývnutím hlavy vyjádřili souhlas i další 

přítomní. V  novele zákona o  obcích, podle 

které bude muset být záměr zveřejněn mi-

nimálně na  30 dní, se jednoznačně přiklání 

k názoru Svazu, že úprava přinese nadměrné 

zvýšení administrativní zátěže a  ztížení roz-

hodovacích mechanismů. Připomněl, jaké 

prodlevy při realizaci projektů nastávají, než je vše projednáno na za-

stupitelstvech a  radách obcí a  měst. Varoval také před degradací 

malých obcí na pouhá informační střediska, která budou své občany 

při řešení záležitostí pouze posílat na příslušné úřady ve vzdálených 

městech.

Pavel Vanoušek, starosta města Cheb, vyzval Svaz, aby se ujal role 

moderátora jednání o pozastaveném Regionálním operačním pro-

gramu Severozápad kvůli nutnosti řešení naplnění závazků vůči 

obcím jakožto příjemcům dotací. Jeho vystoupení doplnili infor-

macemi o jednáních dotčených krajských zastupitelstev Jana Vildu-

metzová a Jan Mareš s tím, že podporují, aby byla záležitost co nej-

dříve vyřešena a proplácení prostředků obnoveno, neboť si všichni 

uvědomují, jaké existenční problémy by to pro mnohé obce mělo. 

Přislíbili, že Svaz osloví Ministerstvo financí a bude hájit zájmy po-

stižených obcí.

Martin Maleček, starosta města Hroznětín, se přímo setkal s  ne-

rovným způsobem přidělování dotací podle politické příslušnosti 

a vyzval proto Svaz, aby prosazoval takové změny v administraci 

evropských prostředků, které umožní jejich využití i malým obcím.

Blok věnovaný probíhající přípravě na nadcházející čerpání finanč-

ních prostředků evropským fondům zahájila Ingrid Štegmannová 

z vnějšího oddělení Kanceláře Svazu.

Z diskuse:

Pavel Pešek, starosta obce Šabina, navrhl, 

aby představený koncept zohlednil zkuše-

nost dobře fungujících mikroregionů a  za-

jistil jim podmínky pro další fungování.  Do-

stalo se mu ujištění od předsedy Svazu Dana 

Jiránka, že Svaz usiluje o zachování fungují-

cích struktur v  území a  zároveň o  zaplnění 

bílých míst, kde funkční modely chybí.

Pavel Čekan, starosta města Ostrov, by přiví-

tal, kdyby nové programy umožňovaly před-

financování projektů. 

Pavel Vanoušek, starosta města Cheb, oce-

nil, že by se prostřednictvím představeného 

návrhu meziobecní spolupráce na  území 

ORP podařilo vyjednat využití dotačních 

prostředků na  rozvoj infrastruktury. Návrh 

považuje za vhodnou formu spolupráce, ob-

zvlášť pokud by se na jeho realizaci podílel 

profesionální pracovník.

Zdeněk Brantl, starosta města Kraslice, vznesl podnět k zahájení ře-

šení zajištění lékařské péče. Ačkoli se nejedná o kompetenci obcí, 

jsou to právě ony, které se i přes neochotu zdravotních pojišťoven 

a  krajů snaží svým občanům zajistit, aby v  jejich obcích alespoň 

praktický a zubní lékař byl. 

Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech uzavřel jednání pozvá-

ním starostů na červnový Sněm Svazu v Českých Budějovicích.

zpracovala Petra Kubařová

VÝZVA
Na všech krajských setkáních byli starostové vyzýváni zaměstnanci Kanceláře Svazu k tomu, 

aby v případě, že mají problém při jednání s regionálním zástupcem České pošty o změně způsobu obsluhy území, 

kontaktovali Kancelář Svazu. 

Rovněž tak mohou učinit, pokud vědí o výkupně kovů, která neplní podmínky zákona o odpadech. 

Poskytnuté informace, budou využity při jednáních s příslušnými institucemi.




