
z obsahu: z Rady 
svazu

spolupráce bezpečnostních 
složek s obcemi

Novela zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů

z krajských  
setkání

m ě s í č n í k 
s va z u 
m ě s t 
a   o b c í 
č e s k é 
r e p u b l i k y

informační servis 

ht t p : / / w w w. s m o c r. c z
e - m a i l :  s m o c r @ s m o c r. c z

2 3 .  r o č n í k

4/2015

Milí čtenáři,
v  ostravě 25. března skončil šestitýdenní 
maraton jménem krajská setkání 2015. těší 
mě hojná účast, celkem třináct akcí, které se 
postupně konaly ve všech krajích, navštívilo 
na 1300 lidí. mám také radost z dílné atmo-
sféry a bohatých diskusí o aktuálních téma-
tech měst a obcí. za hladký průběh patří po-
děkování vám, představitelům samospráv, 
hostům, partnerům a týmu mých kolegů ze 
svazu. 

velká část programu krajských setkání se 
věnovala měnící se legislativě, kdy se ani 
nestačíme vzpamatovat a zákony, co platily 
nedávno, mají zcela jinou podobu. zazněla 
slova jako legislativní smršť či dokonce huri-
kán a také potřeba apelovat na zákonodárce, 
aby neustálou modifikaci právních předpisů 
zastavili. vezmeme-li jen veřejné zakázky, ko-
lik tento právní předpis už absorboval novel? 
nebo kontroly – dnes samosprávy podléhají 
zhruba sedmi kontrolám od různých subjek-
tů a přibýt by měla další rozšířením pravomo-
cí nejvyššího kontrolního úřadu. nkÚ by měl 
navíc kontrolovat účelnost a  hospodárnost 
vynaložených peněz, jenže jak to posoudí, 
když nezná situaci v místě? 

otázka finančních prostředků se během 
krajských setkání objevila i v kontextu s roz-
počtovým určením daní. Řada měst a  obcí, 
ale i krajů, má méně peněz než dříve, za le-
den a únor je celostátní inkaso daní, zejména 
daně z  přidané hodnoty, nižší o  14 miliard 
korun, což je o 22 % méně ve srovnání s ro-
kem 2014. zásadní otázka pro samosprá-
vu tedy je, kdy jí rozpočtově určené příjmy 
z  daní přijdou. a  současně, kdy stát vrátí 
17 % příspěvku na výkon státní správy ode-

braných obcím v roce 2010. celou 
řadu činností, které města a obce 
vykonávají jako tzv. prodloužená 
ruka státu, totiž musí platit ze své-
ho. typickým příkladem je veřejné 
opatrovnictví, o kterém se během 
výjezdních jednání hodně mluvilo. 
samosprávám kvůli němu vzniká 
každý rok vnitřní dluh zhruba mi- 
liarda korun, pro péči o lidi s ome-
zenou způsobilostí navíc chybí 
jasný zákon a  mnoho starostů, 
zejména malých obcí, ji zadarmo 
vykonává ve svém volnu. 

neakceptovatelné se jeví také ak-
tuální znění koncepce sociálního, 
resp. dostupného bydlení. mimo 
jiné proto, že cílové skupiny, které definuje, 
jsou velmi široké a  nerozděluje se zaviněná 
a  nezaviněná bytová nouze. takový přístup 
může ve výsledku jen zhoršit na mnoha mís-
tech už nyní napjatou sociální situaci. navíc 
se v  koncepci dosud neobjevilo vyčíslení 
nákladů, které si úkoly z ní plynoucí vyžádají, 
ani to, kdo to bude platit. i proto svaz spo-
lu s  občanským sdružením majitelů domů, 
bytů a  dalších nemovitostí v  čr nedávno 
podepsal prohlášení, v  kterém žádá o  pře-
pracování materiálu a posunutí termínů pro 
předložení věcného a  paragrafového znění 
zákona. 

mnoho témat, co říkáte? nevěste hlavu, 
svaz je tu i od toho, aby pracoval také jako 
vaše právní poradna. a to neustále, tedy i po  
Xiv. sněmu, který se uskuteční v  květnu. 
bude velmi důležitý, vzejde z něj nová rada 
či kontrolní komise, bude možné diskutovat 

s představiteli vlády, přijmou se nové stano-
vy, projednají se zprávy o činnosti, informace 
o  hospodaření a  budou definovány priority 
svazu na další dva roky. pokud jste se na za-
sedání, které se uskuteční 21. a  22. května 
v  olomouci, dosud nepřihlásili, učiňte tak, 
prosím, co nejdříve. právě na  vás totiž je, 
abyste rozhodli, kdo konkrétně bude jmé-
nem vašeho města či obce hájit zájmy samo-
správ nejen na  půdě parlamentu. potřebné 
přihlášky, informace k ubytování, organizač-
ní pokyny, podkladové materiály, nominační 
seznamy atd. zveřejňujeme na  webu www.
smocr.cz. základ o průběhu a smyslu sněmu 
přitom zazněl na už zmiňovaných krajských 
setkáních, prezentaci si lze spolu s  dalšími 
přednáškami rovněž stáhnout z  interneto-
vých stránek.   

Ing. Dan Jiránek
předseda Svazu měst a obcí
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Aktuality ve zkratce

l	Na pražském Dni malých obcí 
byl vyhlášen další ročník  
soutěže Vesnice roku

 10. březen 2015, Praha
na Dni malých obcí na pražském smíchově 
byl vyhlášen již 21. ročník soutěže vesni-
ce roku. Přihlášky lze podávat do  konce 
dubna. ministryně pro místní rozvoj karla 
Šlechtová při slavnostním zahájení uvedla: 
„Ministerstvo pro místní rozvoj, které je jedním 
z  hlavních vyhlašovatelů této soutěže, chce 
podpořit především aktivní přístup obyvatel 
českého, moravského a  slezské-
ho venkova na  rozvoji své obce. 
Jsem ráda, že činnost ministerstva 
není vidět jen při strategické práci 
na národní úrovni, ale že naše čin-
nost aktivně míří i  do  všech míst 
České republiky.“
Do  soutěže se mohou přihlá-
sit obce vesnického charak-
teru, které mají maximálně 
7500 obyvatel a  které mají 
zpracovaný vlastní strategický 

dokument zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo program 
rozvoje svého územního obvodu. orga-
nizace soutěže probíhá ve  dvou kolech – 
krajském a celostátním. všechny přihlášené 
obce jsou nejprve hodnoceny v  krajském 
kole, do  celostátního kola pak postupu-
je za  každý kraj jedna obec, které byla 
udělena zlatá stuha. v  rámci celostátní-
ho kola jsou vyhodnocena první tři místa.
přihlášené obce jsou hodnoceny v  násle-

dujících oblastech: koncepční dokumenty, 
společenský život, aktivity občanů, podni-
kání, péče o  stavební fond a  obraz vesni-
ce, občanská vybavenost, inženýrské sítě 
a  úspory energií, péče o  veřejná prostran-
ství, přírodní prvky a  zeleň v  obci, péče 
o krajinu, připravované záměry a informač-
ní technologie obce. 
připomeňme si, že vítězem jubilejního dva-
cátého ročníku a  nositelem titulu vesnice 
roku 2014 se stala obec kateřinice ze zlín-
ského kraje. Druhé místo získala obec oře-

chov z kraje vysočina 
a třetí příčku obsadila 
obec nová Hradečná 
z  olomouckého kra-
je. výsledky celostát-
ního kola soutěže 
byly již pošesté vy-
hlášeny v  luhačovi-
cích v  rámci konání 
mezinárodního festi-
valu dětských folklor-
ních souborů písní 
a tancem.
Dodejme, že vyhla-
šovateli soutěže ves-
nice roku v  progra-
mu obnovy venkova 

jsou ministerstvo pro místní rozvoj, spolek 
pro obnovu venkova čr, svaz měst a obcí 
čr a  ministerstvo zemědělství. více infor-
mací na www.vesniceroku.cz 

l	Krizová komunikace mezi 
policií a samosprávami bude 
efektivnější

 16. březen 2015, Praha 
operativní krizová komunikace a užší spo-
lupráce samospráv s  policií čr, na  tom se 

domluvili ministr vnitra milan chovanec 
s  předsedou svazu Danem Jiránkem. zá-
stupci obou institucí se shodli, že existu-
jí způsoby, jak ještě více zlepšit krizovou 
komunikaci mezi samosprávou a  policií. 
v prvé řadě je důležité, aby starostové měst 
a  obcí věděli, o  čem je policie může infor-
movat a co jim sdělovat už nemůže. podle 
ministra chovance ale některé informace 
mohou probíhat i  prostřednictvím sms 
zpráv. v  informacích pro zástupce samo-
správy by se mohlo například objevit, zda 
jde o cvičení nebo ostrou akci. v tomto pří-
padě vše záleží na dohodě.
oba pánové se na  jednání domluvili 
na vzniku pracovní skupiny při ministerstvu 
vnitra, která bude mít za cíl zefektivnit vý-
měnu informací a nastavit jasnější pravidla 
spolupráce s městy a obcemi v rámci celého 
integrovaného záchranného systému. svaz 
do  tohoto týmu jmenuje dva členy, svého 
místopředsedu Josefa bezdíčka a předsedu 
bezpečnostní komise tibora skalku.

l	Tabulky odměn ve Sbírce  
zákonů

 27. březen 2015, Praha
koncem března konečně vyšla sbír-
ka zákonů, kde je novela nařízení vlády  
č. 37/2003 sb., o  odměnách za  výkon 
funkce členům zastupitelstev. tzn., že od   
1. dubna automaticky stoupnou odměny 
uvolněným členům zastupitelstva obce. 
neuvolněným, pokud nejsou usnesením 
zastupitelstva stanoveny v  „nejvyšší výši 
podle nařízení vlády“, může odměny na-
výšit zastupitelstvo. teprve od  usnesení 
zastupitelstva obce navýšení odměn platí. 
tabulku s měsíčními odměnami poskyto-
vanými zastupitelům měst a obcí najdete 
na straně 6.
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XIV. sněm svazu už za pár týdnů
v minulém čísle našeho zpravodaje jsme vám podali 
podrobné informace k  nejvýznamnější svazové akci 
v  tomto roce – k  Xiv. sněmu. věnujte této akci pro-
sím pozornost. připomínáme, že sněm se uskuteční 
ve  dnech 21. a  22. května 2015 v  clarion congress 
Hotelu v  olomouci. rozhodne o  svazových priori-
tách pro následující dvouleté období, na  programu 
je i  změna stanov. znovu upozorňujeme, že tento 
sněm je také volebním, vzejde z něho nová rada sva-
zu, která si potom na svém prvním zasedání zvolí ze 
svého středu předsednictvo. na sněm jsou zváni i naši 
přední politici, těší nás, že účast již přislíbil i předse-
da vlády bohuslav sobotka. využijte této příležitosti 
a  přijeďte do  olomouce diskutovat i  vy. těšíme se 
na setkání s vámi.   

Nebudete-li se sněmu moci účastnit, předejte svůj 
hlas některému ze svých kolegů, který se na sněm 
do olomouce chystá (místo přihlášky na sněm vyplníte a odešlete formulář „zplnomocnění“ – oba formuláře vám byly 
zaslány v minulém čísle INs, najdete je i na našem webu, včetně potřebných instrukcí). Děkujeme.

Rada Svazu
r a Da  s va z u  s e  s e Š l a  n a  m i m o Ř Á D n é m  z a s e DÁ n í  v  p r a z e  13 .  b Ř e z n a  2015

Hlavním důvodem ke  svolání mimořádného zasedání rady 
svazu byla otázka projednání možné koupě vlastního sídla 
svazu. tuto otázku řeší svaz dlouhodobě, pořízením vlastní 
nemovitosti se rada zabývala již v roce 2005. v roce 2008 pak 
uložila předsednictvu svazu, aby se otázce nákupu nemovitosti 
intenzivně věnovalo. tento úkol byl průběžně plněn, jednalo se 
i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o pro-
zkoumání možnosti pořízení nemovitosti z nepotřebného ma-
jetku státu. probíhala jednání také s ministry vnitra, pro místní 
rozvoj a obrany, zda se případně v  jejich majetku nenacházejí 
nevyužité administrativní budovy. sledována byla nabídka 
seznam reality atd. vzhledem ke  složitosti pražského trhu se 
v  září 2014 předsednictvo svazu rozhodlo uzavřít smlouvu se 
společností procházka&partners, která se zabývá zastupováním 

nájemců. k 31. prosinci 2015 totiž končí svazu pronájem v kon-
gresovém centru.  
společnost procházka&partners vytipovala několik objektů, kde 
by mohl svaz sídlit formou nájmu (z celkem 23 možností nakonec 
nejlépe vycházely prostory v Harfa office parku), a dále několik 
objektů ke koupi – z 11 posuzovaných budov byly čtyři detailně 
prohlédnuty a  jako nejvýhodnější z  hlediska dopravní dostup-
nosti, ceny a užitné plochy se ukázala nemovitost na adrese Dě-
čínská 1/2 na pražském střížkově. 
členům rady svazu byla vybraná nemovitost podrobně předsta-
vena. obdrželi fotodokumentaci, mapový vhled, plánované dis-
poziční řešení, porovnání provozních nákladů. podkladový mate-
riál připravený pro jednání rady obsahoval také odhad nákladů 
na  rekonstrukci budovy, možnosti financování i  srovnání mezi 

současným placením nájemného a  splát-
kou úvěru v přibližně stejné výši (doba ná-
vratnosti investice). 
předsednictvo svazu o  koupi jednalo už 
na  svém zasedání 26. února 2015 v  Hradci 
králové. po  prostudování všech předlože-
ných materiálů a zvážení všech pro a proti se 
rozhodlo doporučit radě, aby koupi objektu 
schválila, a to i vzhledem k tomu, že v sou-
časné době jsou výhodné podmínky pro 
čerpání hypoték i dobré ceny nemovitostí. 

na  radě svazu k  celé věci proběhla široká 
diskuse. padaly konkrétní dotazy směřující 
k  náročnosti provozu budovy, rekonstruk-
ci, sanaci, dalším možnostem financování, 
k  případnému pronájmu části budovy atd. 



byl vysloven také názor, zda je o takovéto investici nutné rozhod-
nout v  době, kdy pomalu končí členům svazové rady mandát. 
zda by nebylo vhodnější, aby rozhodla až rada svazu, kterou zvolí 
květnový sněm. v reakci na to ale zazněl hned i druhý názor. to, že 
mandát někomu končí, neznamená, že klesá jeho váha. naopak je 
zodpovědnější, aby o koupi nemovitosti rozhodli lidé, kteří v radě 
působí čtyři i více let a  jsou dostatečně obeznámeny se struktu-
rou svazu, jeho činností i jeho potřebami. než se na svazové půdě 
zorientují nově zvolení členové rady, bude nějakou dobu trvat 
a trh s nemovitostmi se mezitím posune jinam. nelze očekávat, že 
by ceny nemovitostí klesly, spíše naopak, podmínky pro čerpání 
hypoték už nebudou tak výhodné, objekt v Děčínské již nebude 
k mání (svaz není jediný zájemce o koupi). celý tento složitý a časo-
vě velmi náročný proces pak bude třeba začínat zcela od počátku, 
tedy od vytipování jiného objektu, pokud se vůbec nějaký vhodný 
na trhu s realitami nově objeví. 

rada svazu nakonec jednoznačný závěr nepřijala. požádala ješ-
tě o dodání některých doplňujících podkladů s tím, že rozhodne 
na příštím zasedání.

na  zasedání rady dne 13. března byly také podány podrobné 
informace o realizaci svazových projektů. větší pozornost se 
soustředila na projekt na podporu meziobecní spolupráce, kde 
bylo třeba rozhodnout o  tom, zda zažádat o  jeho prodlouže-
ní s tím, že by týmy v území zpracovávaly nové klíčové aktivity 
do  31. října 2015. ty by byly vyhodnocovány a  sumarizovány 
do 30. listopadu, do 31. ledna 2016 by byla vypracována závě-
rečná monitorovací zpráva, do 31. března by probíhala kontrola 
ze strany mpsv a následně do 30. dubna by byla provedena pří-
padná oprava či doplnění. 

i k tomuto bodu byla vedena poměrně široká diskuse. rada svazu 
na základě zodpovězení několika doplňujících dotazů rozhodla 
o prodloužení projektu a řediteli kanceláře pro projekty a vzdě-
lávání uložila připravit žádost.    

Lenka Zgrajová  

Kvalitní přenosy zasedání zastupitelstva 
podporují otevřenost radnic a důvěru občanů

1.  Získání 
videO ObsahU

2.  ZpracOvání 
videO ObsahU 3.  UlOžení 

videO ObsahU
4.  disTribUce 

dO všech Typů 
ZaříZení

5.  přehrání 
videO ObsahU

pc
tablet

mobil

živý přenos 1080i

720p

480p

576i

České Radiokomunikace nabízí spolehlivé technické řešení
Radnice mnoha českých měst a obcí se snaží o maximální otevřenost vůči svým občanům, naráží ale často na technické limity. Není nic 
více frustrujícího, než když dobrý záměr bortí třeba v případě živých přenosů jednání zastupitelstva nedostatečná kvalita nebo sekající 
se obraz i zvuk. To vše pak nahrává chronickým kritikům jakýchkoliv inovací. Řešením je volba dobrého partnera - České Radiokomunikace 
poskytují tradičně kvalitní a spolehlivé služby a to nejen v oblasti vysílání, ale také ICT služeb. Nabídka streamování (vysílání do internetu) 
zasedání zastupitelstva je jejich novým projektem. Disponují kompletní vlastní infrastrukturou, vystavěly CDN (síť, která umožňuje  sledovat 
internetový obsah velkému počtu uživatelů současně), mají storage (úložiště internetového obsahu) i speciální Media Cloud, ve kterém se 
odehrává samotný streaming. Všechny potřebné články řetězce tak mají pod kontrolou.
  

Koncem loňského roku České Radiokomunikace vyhrály výběrové řízení Magistrátu města Pardubice na streamování zasedání zastupitelstva. 
V praxi to vypadá tak, že zástupci společnosti přijedou do zasedacího sálu na radnici v Pardubicích, rozmístí kamery, připojí do internetu 
a jakmile začne zasedání zastupitelstva, pustí stream do internetu. Upraví ho jak pro počítače, tak pro tablety a mobilní telefony. Sledovat 
jednání tedy lze téměř na každém zařízení, které je připojené k internetu. Infrastruktura je nastavena na 1.500 sledujících současně  
a samozřejmě může být navýšena násobně dle potřeby konkrétní radnice. Následně video pracovníci Českých Radiokomunikací upraví  
– vymažou rodná čísla a další osobní údaje, které během jednání zazní, a uloží do vlastní Media Storage. Poté si může kdokoliv přehrát 
záznam zasedání zastupitelstva starý i několik let. Radnice je tak maximálně otevřena veřejnosti a umožnuje transparentně nahlížet do 
všech jednání. A to lidé oceňují. Pro více informací můžete kontaktovat broadcast@radiokomunikace.cz   
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Informujeme

podle náměstka ministra vnitra Jiřího no-
váčka by se bezpečnostní složky měly 
inspirovat v  krajích, kde je systém přeno-
su zpráv osvědčený. sms zprávy by v  bu-
doucnu nemusely informovat jen o  mi-
mořádných událostech ve  smyslu zákona 
o  integrovaném záchranném systému, 
ale i  v  případech, kdy se například jedná 
o řízenou akci policie. v textové zprávě by 
bylo jasně řečeno, co se kde děje, počty 
možných obětí aj. Je třeba ale jasně defi-
novat, komu a v jakém rozsahu budou tex-
tové zprávy zasílány. na dalších jednáních 
bude vydefinováno, o jaké typy informací 
mají obce a  kraje zájem, aby nebyly zby-
tečně zahlceny. ministerstvo vnitra pak je-
jich požadavky posoudí. na  základě toho 
pak ministerstvo vytvoří optimální model 
spolupráce. sms zprávy budou rozesílat 
krajská operační střediska hasičů či policie. 

místopředseda svazu Josef bezdíček při 
jednání poukázal na  to, že komunikace 
v  souvislosti s  integrovaným záchranným 
systémem velmi dobře funguje hlavně, co 
se týče hasičů. o výjezdu hasičských jedno-
tek ke krizovým událostem jsou starostové 

samozřejmě informováni. Je ale nutné zlep-
šit informovanost a  komunikaci ze strany 
policie a  ostatních složek. i  proto by mělo 
dojít k jednání bezpečnostní komise svazu 
a  asociace krajů čr o  krizové komunikaci. 
společný výstup a  požadavky ze schůzky 
pak veřejná správa předá ministerstvu vni-
tra. 
v rámci novelizace zákona o zbraních a stře-
livu bude nutné jasně říci, jaké povinnosti 
bude obec mít v  posuzování spolehlivosti 
žadatele o  zbrojní průkaz. stávající právní 
rámec je třeba vhodně doplnit, všechny 
právní aspekty budou muset být vyváženy. 
Je třeba také zajistit, aby lékaři měli lepší 
přístup k  informaci, zda je jejich pacient 
držitelem zbrojního průkazu. role lékařů 
při posuzování způsobilosti k držení zbraní 
je pro policii klíčová, obdobně jako zřízení 
centrální evidence přestupků, jejíž vznik se 
nyní projednává na  půdě poslanecké sně-
movny a na  jejíž potřebě se shodli všichni 
účastníci jednání.

ministr vnitra milan chovanec o  způsobu 
komunikace již informoval na  pondělní 
schůzi bezpečnostní radu státu, na níž byl 

předložen materiál analyzující pět aspek-
tů vymezených po  události v  uherském 
brodu. aspekty zahrnují komunikaci se 
zástupci měst a obcí v krizových situacích, 
aktualizaci krizových plánů, problematiku 
operačního rádia zásahových jednotek 
pčr, problematiku držení zbraní a vydáva-
ní zbrojních průkazů nebo výcvik policistů 
pro zvládání specifických situací. na červ-
nové schůzi bezpečnostní rady státu bude 
policií čr předložen komplexní materiál 
zabývající se personálními a  finančními 
podmínkami fungování policie čr, který 
zahrne požadavky, které vyplynuly z řady 
různých koncepčních materiálů. 

vybráno z tiskové zprávy

Probíhá efektivní spolupráce bezpečnostních složek  
s obcemi a kraji

ministerstvo vnitra spolu se zástupci svazu a asociace krajů se shodli, že při mi-
mořádných událostech budou zástupci samospráv informováni formou sms zpráv. 
tento model je aplikován už v některých krajích. nyní se přenese na celou českou 
republiku a bude sjednocen. schůzka, která se konala 24. března 2015, navazovala 
na jednání ministra vnitra s Danem Jiránkem – viz aktuality, str. 2. Druhým bodem 
jednání byla problematika udělování, respektive odebírání, zbrojních průkazů a role 
obcí v tomto procesu.

k některým ustanovením novely můžeme 
již nyní podat vysvětlení:

Dotační program (jinak taky 
grantový program) nebo návrat-
ná finanční výpomoc

má svá pravidla uvedená v  § 10c odst. 2 
zákona, tedy vypsání takového programu 

musí splňovat určité povinné náležitosti. 
tady bych ráda podotkla, že dotační pro-
gram může být koncipován pro konkrétní 
i  neomezený (z  hlediska činnosti) okruh 
žadatelů. v  okruhu způsobilých žadatelů 
či v  podmínkách pro poskytnutí dotace 
je praktické uvést, že se jedná o  žadatele 
působícího na území obce nebo výslovně 
poskytujícího služby občanům obce, aby 

se zamezilo žádostem různých jiných úče-
lově vzniklých subjektů.

pokud byl „program“ (jedno jak se nazý-
vá, ale odpovídající obsahem dotační-
mu programu dle zákona) vyhlášen před  
20. únorem 2015, postupuje obec podle 
pravidel hodnocení uvedených ve  vyhlá-
šeném „programu“. nicméně – žádosti 

Granty, dotace…, jak se v tom vyznat?

novela zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vstoupila v účinnost 
od 20. února 2015. a od té doby je předmětem četných dotazů. zákonodárce totiž v bohulibém úmyslu zavést do dotačních pra-
videl transparentnost poněkud zaspal v metodickém výkladu a v době psaní tohoto článku stále pospává, byť již na stránkách mf 
cosi zveřejnil. nicméně to stále nestačí, protože šedivá je teorie, zelený strom života. 
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podle těchto programů podávané od   
20. února 2015 včetně musí již mít náleži-
tosti podle § 10a odst. 3. proto je vhodné 
tuto informaci na  vyhlášené „programy“ 
pro žadatele doplnit. pokud však žádost 
(obecně) nebude splňovat náležitosti, není 
nutné takovou žádost vracet nebo zamí-
tat, stačí vyzvat žadatele k doplnění.

Dotační programy budou vypisovat pře-
devším větší obce a  města, malé obce 
s  jednotlivými žadateli budou poskytovat 
individuální dotace.

Individuální dotace

tyto dotace řeší potřeby konkrétního sub-
jektu (např. tělovýchovné jednoty, spol-
ky dobrovolných hasičů, provoz obecní/
pojízdné prodejny, obecní kulturní dům/
kino). Účel dotace uvádí žadatel ve  své 
žádosti. Dotace je možné poskytnout 
v  průběhu celého roku ad hoc. o  dotaci 
je třeba vždy rozhodnout v  příslušném 
orgánu obce. o  poskytnutí dotace je tře-

ba vždy písemně požádat a  od  20. úno-
ra 2015 žádost musí splňovat zákonné  
náležitosti. 

Dotace podle zákona

toto jsou dotace poskytované podle 
zvláštních právních předpisů, např. po-
dle školského zákona § 160 odst. 6. tedy 
na  prostředky poskytované mimo režim 
příspěvku na  provoz nebo investičního 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele.

Veřejnoprávní smlouvy

od 20. února 2015 musí být na poskytnutí 
dotace nebo návratné finanční výpomo-
ci uzavřena vždy veřejnoprávní smlou-
va, která splňuje náležitosti podle § 10a  
odst. 5. ve veřejnoprávní smlouvě lze pak 
vymezit podmínky, jejichž porušení bude 
hodnoceno jako méně závažné, a  odvod 
stanovit pevnou částkou, procentem nebo 
v procentním rozmezí. stejně tak lze ve ve-
řejnoprávní smlouvě stanovit vyúčtování 

neprokazovaných výdajů nebo nákladů 
paušální částkou, a  to i  jako pevnou část-
kou ve výši až 100 %.

spory z veřejnoprávních smluv pak rozho-
duje krajský úřad v přenesené působnosti.
o  nevyhovění žádosti o  dotaci vyrozumí 
poskytovatel žadatele bezodkladně a uve-
de důvod. Doporučujeme, aby v odůvod-
nění bylo něco konkrétnějšího než jen 
prosté sdělení, že nejsou prostředky, např. 
fakt, že tento konkrétní žadatel byl v minu-
lých letech uspokojen zcela nebo z  valné 
části a nyní tedy přišla řada na  jiného ža-
datele nebo žadatel nepodal uspokojivé 
vyúčtování či byl v prodlení atd.

posbírali jsme další velmi konkrétní pod-
něty z praxe obcí a zaslali dopis na minis-
terstvo financí s žádostí o stanovisko. s na-
pětím očekáváme výsledek, o  kterém vás 
budeme informovat.

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně 

členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

počet obyvatel obce, městského 
obvodu nebo městské části 

územně členěného statutárního 
města, městské části  

hl. m. prahy

uvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města a městské části

hl. m. prahy 
za výkon funkce (pevná složka)

neuvolnění členové zastu-
pitelstva obce, městského 

obvodu nebo městské 
části územně členěného 

statutárního města  
a městské části  

hl. m. prahy

příplatek podle počtu obyvatel obce, 
městského obvodu nebo městské 

části územně členěného statutárního 
města a městské části hl. m. prahy  

poskytovaný k pevné složce odměny 
podle sloupce 1 až 5 ve výši 

a příplatek podle počtu obyvatel 
obce, městského obvodu nebo 

městské části územně členěného 
statutárního města a městské části 
hl. m. prahy poskytovaný k pevné 

složce odměny podle sloupce 6 a 7 
až do výše

neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo 
městské části územně členěného statutárního města a městské části 

hl. m. prahy

starosty,
primátora

místosta-
rosty,

náměstka
primátora

předsedy 
zvláštního 

orgánu nebo 
komise rady 
pověřené vý-
konem státní 

správy

člena rady

předsedy 
výboru 

zastupitel-
stva nebo 

komise 
rady

místosta-
rosty, 

náměstka 
primátora

předsedy 
zvláštního 

orgánu nebo 
komise rady 
pověřené vý-
konem státní 

správy

za výkon funkce
příplatek podle 
počtu obyvatel 

poskytovaný  
k pevné složce 
odměny podle 

sloupce  
9 až 12

člena rady

předsedy
výboru 

zastupitel-
stva nebo 

komise 
rady

člena 
výboru za-

stupitelstva, 
komise 

rady nebo 
zvláštního 

orgánu

člena
zastupitel-

stva

pevná složka odměny v kč měsíčně pevná složka odměny v kč 
měsíčně až do kč měsíčně pevná složka odměny a příplatek kč měsíčně až do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

do    1 000            28 385 20 570 15 005 13 294 8 998 7 772 5 996 1 350 kč na každých 100 obyvatel 1 159 911 590 290 186

nad  1 000
do    3 000

13 494  kč +  201,70 kč na každých
100 obyvatel nad 1 000 obyvatel 1 346 1 159 911 373 186

nad  3 000
do  10 000

17 526  kč + 75,00 kč na každých
100 obyvatel nad 3 000 obyvatel 1 708 1 346 1 159 414 269

nad 10 000
do   20 000

22 776 kč + 51,90 kč na každých
100 obyvatel nad 10 000 obyvatel 2 060 1 708 1 346 476 373

nad 20 000
do   50 000

27 959 kč + 23,40 kč na každých
100 obyvatel nad 20 000 obyvatel 2 267 2 060 1 708 528 373

nad 50 000
do 100 000

34 983 kč + 8,40 kč na každých
100 obyvatel nad 50 000 obyvatel 3 384 2 619 2 008 869 445

statutární města
a města nad 100 000

39 185 kč + 7,10 kč na každých
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 4 730 3 384 3 074 1 159 683

města brno, ostrava a plzeň 44 379 kč + 6,90 kč na každých
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 5 413 4 730 3 384 1 677 849

svazu se podařilo prosadit navýšení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstev o 3,5 % (viz aktualita na str. 2). není to 
sice mnoho, ale budeme se snažit o pravidelnou valorizaci  do doby, než bude platit nový předpis o odměňování. 

Tabulky odměn ve sbírce zákonů
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Krajská setkání letos navštívilo  
téměř třináct set zástupců samosprávy

v měsíci březnu pokračovala série krajských setkání, která započala již v únoru. závěrečná 
se konala na moravě, to úplně poslední 25. března v ostravě. Účast představitelů samo-
správy byla srovnatelná s  lety předchozími, v  některých krajích byla vyšší než obvykle, 
někde o  něco nižší. s  tématy, která jsou na  krajských setkáních probírána, jsme vás se-
známili již v minulém čísle našeho zpravodaje. krátce jsme informovali také o tom, čemu 
věnovali největší pozornost starostové na únorových setkáních. pojďme se tedy letmo podívat i do dalších krajů, kde se akce 
konala v průběhu března.

Generální partneři

Plzeňský kraj, 2. března 2015

plzeňská akce byla první březnová, ale celkově již pátá v pořadí. 
i tady se nejvíce řešila aktuální legislativa, ale také význam měst 
a obcí pro stát jako takový. Hejtman kraje václav Šlajs hned v úvo-
du použil přirovnání – to, co je pro společnost rodina, je pro ve-
řejnou správu obec a její starosta. ocenil také dobrou spolupráci 
asociace krajů se svazem měst a obcí a přítomné starosty potěšil 
tím, když řekl, že za úspěchem plzeňského kraje stojí právě oni. 
starostové jsou v první linii a zejména jejich zásluhou je například 
to, že se daří lákat investory. plzeňský kraj chce skutečně pomá-
hat venkovu, zahájil proto návštěvy starostů, a  to i  se zástupci 
policie, záchranné služby a české pošty.   

primátor plzně martin zrzavecký poukázal na  rychlý běh dneš-
ní společnosti a příval neustálých změn, které však nejdou ruku 
v  ruce s  legislativou. tak jako v  jiných krajích i  on kritizoval, že 
města a obce jsou často svazovány právními předpisy a zejmé-
na pro ty malé s neuvolněnými starosty je velmi složité se v nich 
vyznat. vyzdvihl proto význam krajských setkání, kde je možné 
získat řadu užitečných informací a lépe se tak zorientovat v náva-
lu právních předpisů. předseda svazu Dan Jiránek zase obráceně 
ocenil informace a zkušenosti z praxe, které vedení svazu i jeho 
kancelář v regionech získává. v plzni se například ukázalo, že je 
nutné zabývat se situací, co se týče pořádání táborů. podle prv-
ních informací jejich organizátorům při případném pochybení 
hrozí stejně vysoké pokuty jako profesionálním zařízením.

a  co dále trápí plzeňský kraj? mimo jiné je to rozhodně vysoká 
dopravní zátěž, byť se situace zlepšila, protože se kraji poprvé 
v historii podařilo získat od vlády padesát milionů korun na silni-
ce ii. a iii. třídy. na setkání bylo kritizováno, že povolovací řízení 
na nové komunikace jsou v čr dlouhá, za dobu, co trvají, se na-
příklad v maďarsku či polsku postaví celé nové silnice. 

závěrem je třeba dodat, že plzeňskému setkání věnovali svůj čas 
také zástupci parlamentu, z deseti krajských poslanců jich na tuto 
akci přijelo sedm. 
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Kraj Vysočina, 5. března 2015

v Jihlavě se debata točila hlavně kolem veřejného opatrovnictví. 
podle mnohých starostů stát svou nečinností ohrožuje ústavou 
dané právo na samosprávu. a to i přes to, že města a obce už před 
časem daly jasně najevo, co je třeba dělat tak, aby lidé s  ome-
zenou způsobilostí dostali včas služby, které skutečně potřebu-
jí. mimo jiné je důležité, aby veřejným opatrovníkem mohly být 
i nadále obce všech typů. 
veřejné opatrovnictví dnes mnoho starostů z malých obcí vyko-
nává ve svém volném čase a samospráva na tuto činnost nedo-
stává od státu žádné peníze. chybí rozumná právní úprava, kte-
rou by mělo připravit ministerstvo spravedlnosti, a peníze, které 
by na  veřejné opatrovnictví mělo uvolnit ministerstvo financí. 
i když svaz s oběma resorty danou věc už nějakou dobu řeší, do-
sud nedošlo k žádné změně. proto svaz zvažuje podání ústavní 
žaloby na stát. nečinností totiž ohrožuje výkon samosprávy.
radní kraje vysočina martin Hyský informoval, že asociace kra-
jů před nějakou dobou vyčíslila vnitřní dluh krajů, tedy částku, 
kterou kraje doplácejí na  služby poskytované za  stát. za  dobu 
existence krajů se jedná o  několik miliard korun. a  vnitřní dluh 
měst a obcí za výkon přenesené působnosti státu po-
dle dostupných informací dosahuje dokonce deseti 
miliard korun ročně. svaz chce proto ve  spolupráci 
s asociací krajů zavést výkonnostní model samosprá-
vy. také primátor Jihlavy rudolf chloupek potvrdil, 
že město často financuje činnosti, které vykonává 
za stát. pokud by tomu ale tak nebylo, lhůty by se vý-
razně prodloužily. 

na  vysočině se debatovalo také o  tom, že v  řídce 
osídlených oblastech je velmi složité udržet si lékaře. 
v současné době je průměrný věk praktických lékařů 
v české republice 53 - 54 let a například u zubařů je 
situace taková, že více lidí odchází do důchodu, než 

začíná studovat. Jde o demografický problém, který je třeba co 
nejdříve řešit. proto svaz jedná s ministerstvem zdravotnictví. na-
příklad se hledá způsob, jak z evropských dotací financovat vy-
bavení ordinací. rovněž se připravuje změna úhradové vyhlášky, 
aby méně atraktivní lokality, kde lékaři působí, byly bonifikovány. 

Jihomoravský kraj, 10. března 2015

za spící projekt označili účastníci krajského setkání v brně spo-
lečný evropský dům, který měl vzniknout v  každém kraji. Je to 
škoda, jelikož taková instituce, jejíž vznik podporuje jak svaz, tak 
i asociace krajů, by velmi usnadnila život samosprávám. otázka 
vzniku evropských domů by se měla uzavřít do konce března. bu-
dou o ní jednat zástupci veřejné správy s vládou. evropský dům 
by měl být jednotným informačním místem v každém kraji, kte-

rý by měl mít na starosti i všechny programy. v současné době 
má podporu ministerstva pro místní rozvoj. ostatní resorty se 
k němu bohužel staví vlažně, chtějí si dotace řešit spíše po vlastní 
linii. podle místopředsedy svazu františka lukla, starosty kyjova, 
je to škoda. Dříve ministerstva více táhla za jeden provaz s ohle-
dem na potřeby měst a obcí. Je proto potěšitelné, že velmi vý-
znamné zastoupení má svaz v regionálních stálých konferencích  
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starostky a starosty v pardubicích přivítal primátor martin charvát, 
který hned v úvodu ocenil podobná setkání, která pomáhají pře-
devším nově zvoleným zastupitelům zorientovat se na poli veřejné 
správy. přidal se ale i radní pardubického kraje zdeněk křišťál. ten 
uvítal zejména diskusi k tématu evropských fondů. sám informo-
val, že pardubický kraj plánuje zřídit tzv. evropský dům. takový-
to dům bude mít velký přínos pro žadatele o  evropské dotace – 
na jednom místě budou moci získat všechny potřebné informace. 
evropské domy v krajích podporuje jak svaz, tak i asociace krajů. 
mají podporu také ministerstva pro místní rozvoj, bohužel ostatní 
rezorty se k nim stavějí spíše rezervovaně. Dotace si chtějí řešit spí-
še po vlastní linii – viz také jednání v Jihomoravském kraji.

poděkování si v pardubicích svaz vysloužil i ze senátu, a to od mís-
topředsedy senátní komise pro rozvoj venkova petra Šilaře, který 
udělil pracovníkům svazu pochvalu za  velmi dobře zpracova-
né připomínky k  projednávané novele zákona o  odpadech, ale 
i k jeho činnosti obecně. věří, že úzká spolupráce na takto dobré 

úrovni bude mezi sva-
zem a senátem i nadá-
le pokračovat. stejné 
přání vyjádřil i předse-
da svazu Dan Jiránek. 

Diskuse v  pardubicích 
se točila hlavně kolem 
zákona o  rozpočto-
vých pravidlech územ-
ních samosprávných 
celků, tedy o  posky-
tování dotací a  jejich 
vyúčtování. starosto-
vé přitom byli upozor-
něni na  stránky od-
povědného zastupitele, kde najdou mimo jiné také vzory smluv, 
tedy i vzor smlouvy o poskytování veřejných prostředků.  

k dotačním programům, tedy v komunikační a koordinační plat-
formě mezi regionálními aktéry územního rozvoje.

předseda asociace krajů michal Hašek, hejtman kraje Jihomo-
ravského, na  setkání přiblížil starostům přípravu operačních 
programů a vyjádřil přesvědčení, že na podzim budou vypsány 
první výzvy. podrobně také informoval o  letošních dotačních 
programech kraje. konstatoval, že jeho ambicí je, aby na dubno-
vém zasedání krajského zastupitelstva byla schválena naprostá 

většina dotací v  jednotlivých dotačních programech. kraj navý-
šil dotace pro dobrovolné hasiče, otevřel širší možnosti dotací 
na  sport. v  nejbližších dnech udělá krajská rada první oficiální 
krok – schválí návrh zásad územního rozvoje kraje a odstartuje 
proces veřejné diskuse. Jejich návrh dá na internet. 

vedoucí oddělení tvorby strategie regionální spolupráce statu-
tárního města brno Jan Holeček se vyjádřil k evropským dotacím, 
přičemž ocenil úzkou spolupráci se svazem. zmínil také projekt 

svazu na podporu meziobec-
ní spolupráce, do  kterého 
je zapojeno i  brno. závěrem 
dodal, že na území brněnské 
metropolitní oblasti vzniká 
integrovaná strategie iti, 
která je připravovaná spo-
lečně s  relevantními partne-
ry v  území. Díky ní budou 
řešeny společné problémy 
v  oblasti dopravy, životního 
prostředí, vzdělávání a  so- 
ciální soudržnosti s dopadem 
na široké zázemí brna. aktuál-
ní verze strategie je k nahléd-
nutí na webu. 

Pardubický kraj, 12. března 2015  
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středočeský kraj a Praha, 17. března 2015

v deseti fondech středočeského kraje, které mohou využít i sa-
mosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun. z  toho nejvíc 
peněz – 200 milionů korun – je určeno na  rozvoj měst a  obcí, 
jde o  stoprocentní navýšení dostupných finančních prostředků 
ve srovnání s rokem 2014. to se dozvěděli starostové na krajském 
setkání v praze. prioritou pro středočeský kraj je v letošním roce 
doprava. Žádosti o  příspěvek z  většiny fondů středočeského 
kraje bylo možné podávat do 15. dubna, z fondu hejtmana a po-
vodňového fondu to lze pak až do 18. prosince 2015. s pomocí 
evropských peněz ve  výši 4,295 miliardy korun v  dané oblasti 
bylo v minulosti vystavěno a opraveno 215 kilometrů silnic ii. a iii. 
třídy. podle slov hejtmana miloše petera by tento rok mělo být 
dokončeno 30 dopravních projektů za pomoci cca 1,1 mld. korun 
z regionálního operačního programu. kraj se chce zaměřit na ob-
chvat prahy a Říčan, D6 a D8. ministerstvo dopravy má také zá-
jem o rychlodráhu mezi prahou a kladnem, stejně tak bude řešit 
železniční spojení směrem na mladou boleslav a Hradec králové.  
téměř sto dopravních projektů ve  středních čechách za  celkem 
778 milionů korun podpoří státní fond dopravní infrastruktury, 
půjde o opravy silnic ii. a iii. třídy a mostů.
středočeský kraj spouští také k 7. dubnu 2015 pilotní projekt inte-
grované dopravy na neratovicku a mělnicku. Díky němu by mělo 
být možné na trase praha – neratovice a praha – mělník cestovat 
s  jedním jízdním dokladem a  jedním předplatným. Do  dopravní 
obsluhy regionu severně od hlavního města by se tak měly zapojit 
všechny autobusy i železnice včetně místní mHD v mělníku a v ne-

ratovicích. to vše s  cí-
lem usnadnit cestování 
občanům a  ulevit přetí-
ženým příjezdovým ko-
munikacím do prahy. in-
tegrace by měla rovněž 
zjednodušit orientaci 
v  jízdních řádech – au-
tobusové linky by měly 
mít krátké a  pravidelné 
intervaly a  jezdit z  jed-
noho místa.

ve  středočeském kraji 
se mluvilo i o sociálním bydlení, konkrétně o věcném záměru zá-
kona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. podle svazu není 
možné s jeho současnou podobou souhlasit. mimo jiné proto, že 
cílové skupiny vymezené v koncepci jsou velmi široké a návrh ne-
rozděluje zaviněnou a nezaviněnou bytovou nouzi. takový přístup 
může ve výsledku zhoršit už nyní na mnoha místech napjatou so-
ciální situaci. navíc se v koncepci dosud neobjevilo vyčíslení nákla-
dů, které si z ní plynoucí úkoly vyžádají, ani to, kdo to bude platit. 
i  proto svaz podepsal s  občanským sdružením majitelů domů, 
bytů a  dalších nemovitostí v  čr společné prohlášení, ve  kterém 
žádají o přepracování materiálu a posunutí termínů pro předložení 
věcného a paragrafového znění příslušného zákona. 

Karlovarský kraj, 19. března 2015

podobně jako v Ústí nad labem či Hradci králové, ale nejen tam, 
bylo i  v  karlových varech upozorňováno na  neustálé zvyšová-
ní administrativní zátěže způsobované přijímáním stále nových 
právních předpisů nebo jejich novel. Hejtman martin Havel hned 
v úvodu setkání konstatoval, že tempo přijímání nové legislativy 
by mělo být takové, aby právní předpisy mohli efektivně využívat 
ti, kterých se týkají, nejen ti, co je tvoří. představitelé měst a obcí 
jsou v  první linii a  jen znalost praxe pomáhá zlepšit život našich 
občanů. právní předpisy by lidem měly ulehčovat život, ne ho 
komplikovat. 

v karlových varech se ale hovořilo třeba také o velkých rozdílech 
mezi kraji, zejména co se sociálně-ekonomických faktorů týče. 
karlovarský kraj je na tom ve srovnání s ostatními hůře a zdá se, 
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že se rozdíl nadále zvětšuje. podle karlovarských by se stát měl  
i s pomocí evropských peněz snažit o zmenšování těchto dispro-
porcí, přijímat adresná opatření, třeba i co se týče skladby škol. 
Dostatečné vzdělání, které trvá delší dobu, je naprosto zásadní 
například u  lékařů. v karlovarském kraji, podobně jako v  jiných 
zejména řídce osídlených oblastech, však už dnes chybějí léka-
ři praktičtí, často i  zubní. v  současné době je jejich průměrný 
věk 53-54 let a například u zubařů je situace taková, že více lidí 
odchází do  důchodu, než začíná studovat. Jde o  demografický 
problém, který je třeba co nejdříve řešit. proto svaz jedná s minis-
terstvem zdravotnictví. Hledá se způsob, jak z evropských dotací 
financovat vybavení ordinací. rovněž se připravuje změna úhra-

dové vyhlášky, aby méně atraktivní lokality, kde lékaři působí, 
byly bonifikovány.     

karlovarský kraj se stejně tak jako Ústecký nebo moravskoslezský 
potýká s vysokou nezaměstnaností, která s sebou nese i nižší mzdy. 
Řešit situaci mimo jiné pomáhají peníze z evropské unie, v minu-
losti se je však karlovarsku – srovná-li se s  jinými oblastmi české 
republiky – tolik čerpat nedařilo. i  to vedlo ke zvětšování rozdílů 
mezi kraji a k odlivu obyvatel. i podle Dana Jiránka není možné, 
aby se spirála rozdílů mezi kraji roztáčela dál, stát s tím musí něco 
dělat. pomoci může třeba urychlení dostavby rychlostní silnice r6 
mezi karlovými vary a prahou a propojení kraje s německem.

nedostatek peněz způsobený nižším výběrem daní, které chybí na-
příklad na školství, dopravu, veřejné opatrovnictví či sociální služby. 
o tom debatovali starostové v olomouci. Jen v tomto kraji se jedná 
o výpadek 120 milionů korun ve srovnání s rokem 2014 a 106 milionů 
korun oproti příjmům plánovaným v letošním roce. v budoucnu to 
může způsobit vážné problémy. předseda svazu Dan Jiránek kon-
statoval, že velice tristní je v současné době zejména situace s veřej-
ným opatrovnictvím. města a obce ho ročně dotují zhruba miliardou 
korun ze svého. v malých obcích tuto činnost navíc starostové dělají 
zpravidla ve svém volném čase a nedostávají na to ani korunu. nový 
zákon o veřejném opatrovnictví je bohužel v nedohlednu. 

peníze chybí samosprávám i vzhledem k nižším příjmům z daní. 
o  tom jedná také asociace krajů s  vládou, jak potvrdil hejtman 
olomouckého kraje Jiří rozbořil. spolupráci s  kraji na  setkání 
v  olomouci ocenil místopředseda svazu oldřich vlasák. Dnes je 
možné nejprve si vyříkat problémy mezi městy a kraji a teprve po-
tom jít společně za zákonodárci. svaz s asociací budou společně 
prosazovat třeba i to, aby stát samosprávě pomohl při zajišťování 

vyšší kvality zpracování odpadů, kterou požaduje. to, že se daří 
vyřešit mnoho problémů díky spolupráci s kraji, konstatoval také 
primátor olomouce antonín staněk. podle něho kraj rozděluje 
peníze tak, aby se dostaly tam, kde jsou třeba. olomouc je přitom 
přirozeným lídrem. Jako metropole regionu a vstupní brána v ob-
lasti turistického ruchu se snaží být přívětivá ke všem.

olomoucký kraj, 23. března 2015

zlínský kraj, 24. března 2015

krajské setkání ve  zlínském kraji se konalo v  otrokovicích. krom 
jiného se zde diskutovalo také o  jednotném povolovacím řízení 
– práce na něm by podle starostů měly zrychlit. svaz jedná s pří-
slušnými ministerstvy a zákonodárci, aby podpořil naplňování prů-
myslových zón zásadních pro lákání investorů do české republiky. 
a právě ve zlínském kraji se nachází jedna ze strategických zón – 
Holešov. Je plně připravená pro investory, kteří přinášejí nová pra-
covní místa a přispívají k rozvoji kraje. Důležitost investorů podtrhl 
také starosta otrokovic Jaroslav budek.  
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Mediální partneři

Moravskoslezský kraj, 25. března 2015

na  posledním z  maratonu letošních krajských setkání, ale nejen 
na  něm, se starostové věnovali především aktuální legislativě, až 
emotivní pak byla diskuse o kontrolách. města a obce už dnes pod-
léhají sedmi kontrolám od různých subjektů. a další by měla přibýt 
– od nejvyššího kontrolního úřadu. ten by měl mimo jiné kontrolo-
vat i to, jak účelně a hospodárně nakládají s finančními prostředky, 
uvedl na  setkání předseda svazu Dan Jiránek. s  tím svaz pocho-
pitelně nesouhlasí, nkÚ nemůže posoudit, zda byla nějaká místní 
oprava třeba a kolik měla stát, když nezná konkrétní situaci a pro-
středí. kontroly by se měly řešit komplexně a rozumně, a to i v ná-
vaznosti na hodně diskutovaný registr smluv.
samosprávy nezpochybňují preventivní smysl kontrol, volají však 
po rozumném přístupu. multiplicitní kontroly docházejí k různým, 
a jak potvrzují soudy, často nesprávným závěrům. pro města a obce 
to znamená větší byrokracii a administrativní zátěž, kontroly odčer-
pávají čas, který by samosprávy mohly věnovat občanům. 
Účastnici krajských setkání se shodli, že pro rozvoj území je napros-
to zásadní právě stabilní právní prostředí. aby se legislativa nemě-
nila každou chvíli a bylo jasné, jaké jsou mantinely a pravidla. práci 
svazu a asociace krajů na poli legislativy přitom ocenil ředitel kraj-
ského úřadu moravskoslezského kraje tomáš kotyza. Jako aktuální 

příklad přitom uvedl zákon o vnitřním řízení a kontrole, který se po-
dařilo přetvořit do mnohem přijatelnější podoby, než vyšel z dílny 
ministerstva financí.   

krajská setkání byla v mnoha krajích velmi pozitivně hodnocena, a to 
zejména proto, že si starostové z regionu mohou sdělit, co je trápí 
a jak by šlo věci společně se svazem řešit. tak tomu bylo i v ostra-
vě, kde tyto akce ocenil i primátor tomáš macura. Hovořil i o rozvoji 
města a přílivu investic, přičemž konstatoval, že jej velmi překvapilo, 
že třeba na investičním veletrhu ve francii byla za českou republiku 
jen praha a ostrava. i to je podle něho třeba řešit společně a v dalších 
letech mít větší společnou expozici, s čímž souvisí i rozvoj průmyslo-
vých zón včetně potřebných legislativních úprav a peněz.

primátor opavy martin víteček si zase na setkání postěžoval na vy-
lidňování center krásných historických měst, ke kterým opava jistě 
patří. pomoci by podle jeho názoru mohla např. rozumně řešená 
doprava, aby byla přívětivá pro chodce a cyklisty, ale byl také za-
jištěn dostatek parkovacích míst. rovněž pak poukázal na význam 
investorů, i na opavsku se proto snaží o vytvoření nových průmy-
slových zón. 

náměstek hejtmana Jaroslav Drozd na setkání vyzdvihl 
význam spolupráce mezi asociací krajů a svazem a oce-
nil právě i význam krajských setkání, kde je možné o pro-
blémech diskutovat.  
akce v otrokovicích se, podobně jako i v jiných krajích, 
zúčastnili také zástupci parlamentu. Jejich zájem uvítal 
místopředseda svazu a  starosta kyjova františek lukl. 
konstatoval, že je vidět, že města a obce berou jako part-
nery a vzájemná komunikace se může pozitivně odrazit 
v legislativním procesu. zákonodárci dnes slyší na pod-
něty samospráv, díky tomu se například svazu nedávno 
podařilo zvýšit odměny zastupitelů. 

závěrem lze obecně konstatovat, že ve všech krajích byla slyšet kritika na přílišnou legislativní zátěž a neustálé měnění zákonů, které vedou 
ke špatné orientaci v právním prostředí, a dále na velké množství kontrol, které často docházejí k rozdílným výsledkům. snad právě proto 
bylo na druhé straně slyšet, nakolik je nutná spolupráce veřejné správy, a to nejen v oblasti legislativy. Jen díky ní se dá čelit problémům, 
které městům, obcím i krajům komplikují život. 
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kořeny samosprávného 
systému sahají hlubo- 
ko do  minulosti, až do   
dob rakousko-uherské 
monarchie. k  výrazné-
mu omezení samosprá-
vy dochází v  dobách 
tzv. protektorátu a k její 
úplné likvidaci po  roce 
1948, v souvislosti s po-
stupným upevňováním 
centralistických ten-
dencí komunistického 
totalitního způsobu ří-
zení společnosti.

po roce 1989 tak ve vě-
domí občanů nedo-
cházelo k  obnově samosprávy, protože 
generace, které v té době byly na vrcholu 
své aktivity, ji vlastně nezažily. čtyři dese-
tiletí znamenaly mj. také výpadek několika 
generací, jež poznaly jen centralizovaný 
způsob řízení. přesto samosprávy zača-
ly fungovat poměrně brzy a  záhy se také 
jejich systém stabilizoval. lze to doložit 
na  nespočetných příkladech měst a  obcí 
celé republiky. obnovily se i  místní poli-
tické systémy, i když oproti starším obdo-
bím došlo a dochází k některým změnám. 
stejně jako v jiných menších městech, ani 
v Dobrušce, která je městem 3. stupně, ne-
hrají primární roli jen tzv. velké politické 
strany, ale i  některá lokální uskupení, dů-
ležité jsou také osobnosti, které se o místa 
v zastupitelstvech ucházejí.

obecně se dá říci, že čím menší je obec, 
tím menší roli hraje politické stranictví. 
v obcích nejmenších pak rozhoduje již jen 
téměř výlučně kvalita osobností kandi-
dujících do zastupitelstva. to však nezna-
mená, že by tyto osobnosti neměly za se-
bou žádné širší zázemí. nespočívá však 
v  politické straně, ale v  daleko větší míře 
v  nejrůznějších zájmových uskupeních, 
v případě malých obcí dokonce v soused-
ských skupinách a  vztazích v  nich. město 
Dobruška, kde působím již třetí volební 
období ve  funkci starosty, je na  pomezí 
těchto dvou modelů. vnější projev tohoto 
postavení spočívá v tom, že zde sice hrají 

roli politické strany (ale 
i uskupení s výlučně lo-
kální působností), stej-
ně důležitá je však ro- 
le osobností. viditel-
ným projevem je voleb-
ní kroužkování kandi-
dátů napříč politickými 
uskupeními, jímž proje-
vuje svou vůli naprostá 
většina voličů.

zatímco uvedení v život 
samosprávného systé-
mu předpokládalo jako 
hlavní věc legislativní 
opatření, která vytvoři-
la rámec a  pravidla, jež 

se začala velmi rychle naplňovat, u obno-
vy občanské společnosti je záležitost mno-
hem složitější. předpokládá totiž aktivní 
podíl občanů na práci v místním společen-
ství. po šedi zejména normalizačního dva-
cetiletí, kdy byla i ta nejnevinnější aktivita 
předem podezřelá, pokud 
nevycházela ze stranic-
kých směrnic a  usnesení, 
jde o změnu par excellence 
revoluční. Jde totiž o  revo-
luci v lidském myšlení, kte-
ré zpravidla velmi dlouho 
setrvává ve  vytvořených 
stereotypech a  jen velmi 
obtížně a  pomalu přijímá 
nové podněty, které navíc 
ve  svých důsledcích radi-
kálně mění i chování lidí.

praktickým projevem po-
dílu občanů na správě a ži-
votě obce není jen účast 
ve  volbách, ale především 
každodenní angažovanost 
na  některém úseku života 
obce. nejviditelnějším pro-
jevem této angažovanosti 
je především spolková čin-
nost. Dobruška má v tomto 
směru již téměř dvěstěleté 
tradice, především ve spol-
cích kulturních. Již na  po-
čátku 19. století se zde 

začalo hrát ochotnické divadlo, ve druhé 
polovině uvedeného století vznikají spol-
ky hudební, pěvecké, okrašlovací spolek 
a mnoho jiných. některé z  těchto spolků 
přes všechny peripetie, kterými prošly, 
žijí a aktivně pracují dodnes. k nim se pak 
přidala celá plejáda spolků sportovních 
a zájmových.

spolková činnost má v Dobrušce stále ros-
toucí tendenci a její podíl na životě města 
je trvale výraznější. městská samospráva 
si uvědomuje důležitost této formy pro-
jevu občanské společnosti a  všemožně 
ji podporuje. navázání na  dřívější demo-
kratické hodnoty má celou řadu vněj-
ších projevů, mezi nimi i  obnovu hodnot 
a  systému spolkových aktivit. Je to právě 
spolková činnost, které je třeba věnovat 
trvalou a  vysokou pozornost, protože je 
jednou z  nejzákladnějších forem spolu- 
účasti občanů na správě věcí veřejných. Je 
zároveň nepostradatelným pomocníkem 
činnosti místní samosprávy a cestou, která 
je jednou z  nejnespornějších při utváření 
nového systému demokratické správy věcí 
veřejných.

Ing. Mgr. Petr Tojnar
starosta Dobrušky

Městská samospráva a spolky aneb Jak se žije v Dobrušce

polistopadový vývoj přinesl naší zemi celou řadu změn, které lemují cestu k demokra-
tické společnosti. vedle mnohých jiných byly jedněmi z nejdůležitějších obnova místní 
samosprávy a občanské společnosti. zatímco první z uvedených změn se realizovala 
poměrně rychle, druhá je záležitostí dlouhodobou.



v české republice vzniká silná komunita aktivních maminek, kte-
ré se propojují skrze celorepublikový běžecký projekt maminy 
run. stalo se tradicí, že běhu maminek jsou přítomni starostové 
a primátoři zúčastněných měst, kteří tak dávají najevo, že jim zá-
leží na zdraví svých občanů. 

rodina a především maminky vychovávají své děti ke zdraví. proto 
je projekt maminy run věnován právě jim. Jeho zakladatelka Jana 

kastnerová ho charakterizuje jako „výzvu k  aktivitě a  především 
jako poděkování všem maminkám, které jsou dobrým vzorem 
svým dětem ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a pohybu.“ 

česká olympionička, maminka dvou dětí a  ambasadorka pro-
jektu kateřina emmons zahájila běžeckou štafetu maminek ma-
miny run v květnu 2014. od té doby podpořilo projekt několik 
významných osobností a zapojilo se do něho více než 310 rodin.

v roce 2015 se poběží opět 
každou sudou sobotu v mě-
síci, ale nově na  více mís-
tech v  republice zároveň, 
protože zájem o  štafetu je 
velký. patronky projektu 
si v  každém městě či obci 
připravují běh se zápalem 
a nadšením. maminy runu 
se může zúčastnit dooprav-
dy každá maminka, proto-
že je pořádán především 
pro radost z  pohybu, bez 
stresu a  měření času. více 
na www.maminyrun.cz.

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Svazu

Města a obce podporují zdravý životní styl svých občanů 

MAMINY RUN PREZENTACE PRO PRIMÁTORY 
A STAROSTY ČESKÝCH MĚST

WWW.MAMINYRUN.CZ

Města a obce hledají partnera v ČR
Město Levice, slovensko

počet obyvatel: 33 000
charakteristika: město levice se nachází ve východní části nitran-
ského kraje a je okresním městem v regionu s vysoce rozvinutým 
zemědělstvím. město zaujme historickými památkami a malebnou 
okolní krajinou s mnoha vinohrady, které odkazují na dlouhou tra-
dici ve vinařství. každoročně se zde a v okolních obcích pořádají 
slavnosti spojené s vinobraním. ve městě je nejrozvinutější průmysl 
v oblasti potravinářství a textilní výroby. nejvýznamnějšími průmy-
slovými investicemi byla výstavba jaderné elektrárny mochovce, 
která leží 22 km od města, a průmyslové zóny Géňa. ve městě je roz-
vinutá kulturní, vzdělávací i rekreační infrastruktura.
oblasti možné spolupráce: levice má zájem o navázání spolupráce  
s českým městem podobné velikosti, které by mělo zájem zrealizo-
vat v budoucnu společný projekt v rámci programu evropa pro ob-
čany 2014–2020 v opatření sítí měst. 
Kontakt: Mgr. Miroslava Bakulová, projektová manažerka, 
+421 36 6350 204, manager@levice.sk

Město brody, ukrajina

počet obyvatel: 23 000 
charakteristika: město brody, které se nachází v nížinné oblasti na 
severovýchodě lvovské oblasti, patří mezi nejstarší města na ukraji-
ně a je na seznamu historických památek ukrajiny. přes město vede 

důležitá evropská komunikace e40 a energetické toky – plynovod 
přátelství a oděsa-brody. mezi hlavní ekonomické aktivity patří 
zpracování potravin, dřeva, výroba nábytku, hutních a kovodělných 
výrobků, dětských kočárků apod. ve městě je rozvinutá kulturní, 
vzdělávací i rekreační infrastruktura.
oblasti možné spolupráce: kultura, školství, cestovní ruch, úspory 
energie, hospodářská oblast
Kontakt: Belej Anatliy Andijovič, starosta města, mrbrody@ukr.net, 
+380 3266 25690

Město sambir, ukrajina

počet obyvatel: 35 000
charakteristika: město sambir ležící 73 km od lvova na důležité 
dopravní křižovatce lvov – užhorod – Drhobytch. patří mezi jedno  
z nejstarších měst na levém břehu Dněstru. ve městě se nachází 
řada kulturních a historických památek, ale také důležitých průmy-
slových podniků. v posledních dekádách došlo také k významným 
investicím ze zemí eu. město má rozvinutou kulturní, vzdělávací  
a rekreační infrastrukturu.
oblasti možné spolupráce: vzdělávání, kultura, sport, hospodářská 
spolupráce, infrastruktura, společné projekty

V případě zájmu o navázání spolupráce kontaktujte prosím 
Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu, a to Gabrielu Hůlkovou 
– tel: 234 709 724. 
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Vy se ptáte, my odpovídáme

n	 Město má v současnosti několik hypotečních úvěrů. uvažu-
je o možnosti refinancování, a to buď každého hypoteční-
ho úvěru zvlášť, nebo všech úvěrů do jednoho. Jak to bude 
s vypsáním výběrového řízení? Jaká bude předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky a za jakou dobu? (Půjde o úroky, 
provize a poplatky za celou dobu splácení úvěrů nebo 
za nějakou jinou dobu?) Pokud bychom vypisovali výbě-
rové řízení zvlášť na každý z hypotečních úvěrů, bude se 
hodnota zakázky posuzovat samostatně nebo za všechny 
úvěry dohromady?

Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných za-
kázkách, se za podlimitní veřejnou zakázku považují dodávky nebo 
služby přesahující hodnotu 2 mil. kč. v ust. § 15 odst. 2 písm. b) se 
specifikuje základ pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky u  bankovních a  finančních služeb, který tvoří pouze po-
platky, provize, úrok a další související náklady. výše těchto nákladů 
se posuzuje za celou dobu splatnosti. záleží tedy, zda při požado-
vaném refinancování stávajících úvěrů přesáhnou náklady souvi-
sející s novými úvěry 2 mil. kč či nikoliv. pokud souhrn poplatků, 
provizí, úroků a dalších souvisejících nákladů bude nižší, jedná se 
tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu, u které není třeba dle ust.  
§ 18 odst. 3 zákona postupovat formalizovaným zadávacím řízením 
obsaženým v zákoně o veřejných zakázkách. vždy je však třeba do-
držet zásady specifikované v ust. § 6.
podle ust. § 13, odst. 8 zákona o veřejných zakázkách je zadavatel 
povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvi-
sejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního 
období. nejvyšší správní soud ve  svém rozhodnutí ze dne 30. 9. 
2011, čj. 8 afs 31/2011-254 rovněž uvádí, že dělení zakázek je ne-
přípustné tam, kde mezi plněními existuje místní, časová a věcná 
souvislost, která se posuzuje případ od případu. rozdělení zakázky 
tedy dle našeho názoru není možné. 
tímto není vyloučena možnost, aby zadavatel rozdělil zakáz-
ku na  několik částí a  různé úvěry refinancoval u  různých bank  
(ust. § 13 odst. 4 ve spojení s ust. § 98 zákona o veřejných zakázkách), 
každopádně ale půjde stále o jednu veřejnou zakázku a podle toho 
(předpokládané hodnoty) musí být stanoven její právní režim. 

n	 Rada obce schválila dle § 102 odst. 2 písm. j) organizační 
opatření spočívající ve snížení počtu pracovníků o 0,4 
úvazku. Toto organizační opatření neschvaluje nadpolo-
viční většina zastupitelů obce. Může zastupitelstvo obce 
na svém zasedání, ať řádném nebo mimořádném, radě 
obce toto organizační opatření zrušit?

pravomoc rady obce stanovit celkový počet zaměstnanců obce 
v  obecním úřadu a  v  organizačních složkách obce je podle 

ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích vyhrazenou 
pravomocí rady obce, což znamená, že žádný jiný orgán obce 
(ani zastupitelstvo) tuto pravomoc vykonávat nemůže. zrušit 
rozhodnutí rady obce by bylo možné pouze za  předpokladu, 
že by usnesení rady obce starosta pozastavil podle ustanovení 
§ 105 zákona o obcích a následně předložil k posouzení zastu-
pitelstvu obce, které jej buď zruší, nebo ponechá ve stávajícím 
znění.

n	 Kompletuji složku, která se týká výběrového řízení 
na pozici technický pracovník obce. Prosím, zda je 
možné bod po bodu napsat, co by taková složka měla 
obsahovat. 

Jelikož se nejedná o úředníka, výběrové řízení není povinné, obec 
ho koná dobrovolně a je tedy zcela na vaší úvaze, co do složky zalo-
žíte, žádný zákon toto nestanovuje.
lze však doporučit, aby byl ve  složce případný zápis z  jednání, 
na kterém se bude o věci rozhodovat, a rovněž tak všechny pod-
klady, které pro rozhodnutí sloužily (životopis, reference, dopis 
od  uchazeče…). zkrátka vše, na  základě čeho bylo rozhodnuto 
o tom, že bude přijat tento konkrétní uchazeč.

n	 Řešíme v obci spor s majitelem koní. Při vyjížďkách 
zůstávají v obci hromádky koňského trusu a občané si 
logicky stěžují. Napsal jsem majiteli upozornění na dodr-
žování pořádku na veřejných prostranstvích a předcházení 
sousedských sporů s tím, že se občan polepší. K žádnému 
zlepšení situace však nedošlo. Které zákony řeší zanechá-
vání koňského trusu na veřejných prostranstvích a komuni-
kacích?

Danou situaci řeší ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona  
č. 200/1990 sb., o přestupcích, které stanovuje, že přestupku se 
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. za tento přestu-
pek je možné uložit majiteli koně pokutu až do výše 20 000 kč.

n	 Finanční výbor předložil zastupitelstvu ke schválení Jed-
nací řád finančního výboru. Je to v kompetenci zastupitel-
stva? Nebo zastupitelstvo jednací řád pouze bere  
na vědomí?

zákon o  obcích o  jednacích řádech výborů mlčí. vzhledem 
k tomu, že jde o vnitřní záležitost obce, je v zásadě na výborech 
a na zastupitelstvu, jak si toto uspořádají. výbor může svůj jednací 
řád přijmout sám, rovněž mu jej může stanovit zastupitelstvo, jed-
nací řád výborů může být součástí jednacího řádu zastupitelstva, 
a taktéž je možné, aby nebyl přijímán vůbec a výbory fungovaly 
bez něho.

V rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ podpořeného z prostředků Evropského  
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky je 
pro vás k dispozici také Odborné poradenské centrum, kde můžete pokládat dotazy, týkající se právních problémů vaší obce. 
Tato služba je k dispozici na telefonním čísle 226 257 505, a to od 12:00 do 20:00 hodin každý všední den. Své dotazy může-
te také posílat neomezeně na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz. Poradna je určena všem voleným zástupcům obcí  
a zaměstnancům úřadů.
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Meziobecní spolupráce v rámci projektu by se měla prodloužit
samosprávy čekají na rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí o pokračování projektu na podporu meziobecní spolu-
práce. původně měl skončit 30. června 2015, nyní se projednává žádost svazu o prodloužení do letošního října. pokračování 
je velmi důležité pro efektivní realizaci projektových úkolů a cílů. projekt na podporu meziobecní spolupráce, zkráceně obce 
sobě, má za cíl finančně podporovat obce, a tím i jejich obyvatele, tak aby efektivně, hospodárně a ve vzájemné součinnosti 
zajišťovaly kvalitní služby veřejnosti. 

Projekt na podporu meziobecní spolupráce je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF)  
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

„Projekt je tak trochu odpovědí na tendenci 
ministerstev posouvat služby z malých obcí, 
které jsou občanům blíž, na obce s rozšíře-
nou působností či bývalá okresní města nebo 
dokonce na kraje,“ říká předseda svazu Dan 
Jiránek a dodává: „My říkáme – řekni, státe, 
kolik chceš vynaložit na veřejné služby pro-
středků, a my se je budeme snažit dohodami  
v území poskytovat co nejefek-
tivněji, co nejlaciněji, ale záro-
veň co nejblíže občanovi.“
„Projekt na podporu mezio-
becní spolupráce je v podstatě 
v závěrečné fázi, protože podle 
původního termínu měl být do-
končen do 30. června,“ říká ře-
ditel kanceláře pro projekty a 
vzdělávání svazu Jaromír Jech 
a dodává: „My ovšem usiluje-
me po shodě s poskytovatelem 
dotace, tedy Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, o prodloužení do 
října letošního roku, abychom co nejlépe do-
končili všechny potřebné práce a zajistili vý-
stupy maximálně přínosné pro naše občany.“

projekt na podporu meziobecní spolupráce 
je téměř ze sta procent financován z evrop-
ských dotací. má rozpočet cca šest set mili-
onů korun, na této částce se svaz podílí cca 
dvěma miliony korun. 
„Když nic jiného, tak projekt meziobecní spo-
lupráce přitahuje starosty znovu k sobě, pro-
tože ne všude fungují mikroregiony jako třeba 

v Moravskoslezském kraji,“ říká 
petr martiňák starosta obce 
Horní tošanovice.
„Meziobecní spolupráce je ve-
lice nutná, pomáhá uspořádat 
vztahy v regionech tak, aby 
obce postupovaly společně, aby 
společně řešily problémy. Zna-
mená to daleko účelnější, laci-
nější a rychlejší řešení problémů 
daného regionu,“ říká starosta 
města rýmařov petr klouda. 
„Projekt meziobecní spolupráce 

hodnotím velmi dobře, sami jsme se do něho 
zapojili a vzniká z něj spousta zajímavých té-
mat a podnětů,“ říká starostka obce kunín 
Dagmar novosadová.

v rámci projektu byly 
mimo jiné zpracovány 
příklady dobré praxe ze 
všech míst české repub-
liky. vzniklo jich několik 
stovek, týkají se hlavních 
témat projektu, kterými 
jsou sociální služby, škol-
ství a odpady, i témat 
volitelných, kde se jedná 
například o bezpečnost, 
dopravu, cestovní ruch, 
zaměstnanost aj. příklady 
jsou zveřejněny na webu 
projektu www.obcesobe.

cz, stejně jako brožura „inspirujte se z me-
ziobecní spolupráce“, z níž se čtenáři dozví 
základní informace o fungování meziobecní 
spolupráce ve světě a najdou tu také kon-
krétní ukázky efektivní spolupráce u nás. 
přednášky z mezinárodní konference, která 
se rovněž uskutečnila v rámci projektu, pak 
byly publikovány ve sborníku. a v současné 
době dochází k oponentnímu řízení analy-
ticko-strategických studií, které vznikly díky 
projektu, popsaly situaci ve všech hlavních 
a jednom vybraném doplňkovém tématu a 
navrhly strategii včetně legislativních opat-
ření dalšího postupu v území.   

Projekt na podporu meziobecní  
spolupráce v kostce:
•	 Název:	Systémová	podpora	rozvoje	

meziobecní spolupráce v čr v rámci 
území správních obvodů obcí s rozší-
řenou působností;

•	 Registrační	číslo:	CZ.1.04/4.1.00/
b8.00001;

•	 Pilotní	projekt	je	hrazený	plně	ze	
zdrojů op lzz;

•	 Realizátor:	Svaz	měst	a	obcí	ČR;
•	 Zapojit	se	mohou	i	obce	a	města,	

která nejsou členy svazu;
•	 Doba	trvání	je	od	1.	května	2013	do	

30. června 2015;
•	 Informace	o	projektu	na	webu	ESF:	

http://www.esfcr.cz/projekty/syste-
mova-podpora-rozvoje-meziobecni-
-spoluprace-v-cr-v-ramci; 

•	 Webové	stránky	projektu:	www.
obcesobe.cz. 

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity a mediální zastoupení 

Svazu měst a obcí ČR
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

pozvání na  komisi přijal velvyslanec čr v  bosně a  Hercegovině 
Jakub skalník, který přítomné seznámil se situací v  bosně a  se 
svou představou o tom, jak čr a konkrétně obce a města repre-
zentované svazem mohou pomoci nastartovat transformační 
proces v  této zemi. ekonomická a  politická situace v  této zemi 
je nedobrá a  každým rokem se zhoršuje. ekonomika na  pokraji 
kolapsu a politika na všech úrovních veřejné správy ve velmi ne-
utěšeném stavu. země je rozdělená podle et-
nického principu na tři části (republika srpska, 
federace bosna a  Hercegovina složená z  části 
chorvatské a  části bosenské), které nespolu-
pracují a jejich vztahy jsou zatížené nedůvěrou 
a nepřátelstvím z minulosti. 
země je příjemcem významné pomoci od me-
zinárodního společenství. také čr se zde velmi 
angažuje a realizuje zde projekty za 70 mil kč, 
což je po  moldavsku druhá nejvíce podporo-
vaná země. podle Jakuba skalníka, který jako 
bývalý starosta poličky má zkušenosti z  trans-
formace veřejné správy a  samosprávy v  čr, je 
právě transfer zkušeností a know-how na úrov-
ni samospráv to, co by čr a  svaz mohly pro 
bosnu a Hercegovinu udělat. velvyslanec navíc 
přislíbil své angažování při hledání finančních 
zdrojů, které by umožnily realizovat vzdělávací 
aktivity směřující na představitele bosenských 
samospráv. 
předseda komise robert zeman zdůraznil 
připravenost svazu do  podobných projektů 
vstupovat a  zmínil dosavadní činnost svazu 
směrem ke  státním institucím čr ohledně vy-
světlení potenciálu a role samospráv pro zahra-
niční rozvojovou spolupráci a ohledně zvýšení 
podpory pro tyto aktivity.

v  další části jednání byly představeny dva 
projekty – „nové příležitosti pro místní samo-
správy – role zastřešujících organizací v rozvo-
jové spolupráci“, který je zaměřený na  osvětu 
samospráv o  zahraniční rozvojové spolupráci, 

a  „partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro eyD 
2015“. Jeho aktivity se zaměřují na spolupráci národních asociací 
zemí v4 a východního partnerství.  
Dále byla podána informace o zapojení svazu do strategického 
partnerství cemr a  evropské komise v  oblasti rozvojové spolu-
práce. politická dohoda mezi cemr a ek byla oficiálně uzavřená 
na období 2014–2020 a bude doprovázena grantovou dohodou 
na tříleté období. 
strategické partnerství sleduje tři hlavní cíle:
1. posílení evropské rozvojové politiky a rozvojové agendy zapo-

jením místních samospráv 
2. zvýšení účinnosti decentralizované rozvojové spolupráce
3. zvýšení povědomí občanů eu o rozvojové spolupráci a decen-

tralizované rozvojové spolupráci
závěrem byli členové komise informováni ještě o podané projek-
tové žádosti o  spolupráci národních asociací a  samospráv zemí 
v4, předloženého maďarskou asociací mozs v rámci opatření sítě 
partnerských měst programu evropa pro občany 2014–2020. svaz 
je partnerem projektu bez finanční účasti. projekt se zaměří na vý-
měnu zkušeností v oblastech ochrany životního prostředí, energe-
tiky, sociálního začleňování, podpory místního rozvoje apod.

Komise pro zahraniční spolupráci, 20. března 2015, Praha
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Výzvy • nabídky • oznámení

n v ý z v a 
zúčastněte se soutěže Úřad roku „půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 
Devátý ročník soutěže o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro 
ženy a muže organizuje ministerstvo vnitra čr i v tomto roce ve 
spolupráci s organizacemi alternativa 50+, fórum 50 %,  a Gender 
consulting. cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění po-
litiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do 
práce úřadů veřejné správy. 
soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obec-
ní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na strán-
kách ministerstva vnitra i svazu. v případě zájmu o účast prosíme 
o odeslání vyplněného dotazníku do 20. dubna 2015. vyplněné 
dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz  
nebo poštou na adresu: phDr. eva ferrarová, ph.D., odbor perso-

nální, ministerstvo vnitra čr, nad Štolou 3, 170 00 praha 7.  bližší 
informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018. 
výběrová komise v  květnu 2015 vyhodnotí dotazníky přihláše-
ných obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné 
kategorie (obce i, ii iii, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 
„půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umís-
těným úřadům v každé kategorii.
slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 
4. června 2015 na konferenci „rovné příležitosti“, kterou každoročně 
pořádá ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi. 
na soutěži se podílí i svaz, v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze 
připomínkoval soutěžní dotazníky.

n o z n Á m e n í 
známe dřevěnou stavbu roku 2014!
Dne 17. března 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a pře-
dání cen ankety DŘevěnÁ stavba roku 2014. letošní ročník byl 
uspořádán na zámku ve křtinách u brna. Účastníci slavnostního 
vyhlášení ankety Dřevěná stavba roku 2014 (Dsr) prožili v nád-
herném prostředí zámku ve křtinách příjemné odpoledne nabité 
zajímavým programem a zejména vyhlášením vítězů této pres-
tižní ankety.
samotnému vyhlášení předcházely přednášky předních odbor-
níků na téma „podpora dřeva jako obnovitelné suroviny.“ struk-
tura přednášek byla sestavena tak, aby si bylo možné udělat 
ucelenou představu o aktivitách státní správy v tomto sektoru. 
během odpoledne tak vystoupili zástupci ministerstva zeměděl-
ství, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního 
prostředí, dále také vedoucí marketingové kanceláře rakouského 
velvyslanectví v brně martin Žák.
slavnostní vyhlášení výsledků odstartovalo mnohými netrpělivě 
očekávanou druhou část křtinského odpoledne. nadace udělila 
celkem 15 ocenění pro soutěžní díla v sedmi kategoriích ankety 

Dsr a také dvě ceny pro vítěze veřejného hlasování. v kategorii 
Dřevěná hřiště předávala ocenění zástupkyně svazu Dagmar no-
vosadová, starostka obce kunín. v podkategorii malé hřiště zvítě-
zilo hřiště hrad uKo v pensionu uko usb liberec s. r. o. v podka-
tegorii velkých hřišť byla oceněna Rezervace boRoRo – areál pro 
děti a dospělé ze zoologické zahrady hlavního města prahy.

O anketě Dřevěná stavba roku 
Dřevěná stavba roku je mezinárodní anketa dřevěných konstrukcí, 
návrhů, projektů, a realizací staveb a interiérů, které byly postave-
ny na území České a Slovenské republiky, anebo je čeští a slovenští 
autoři navrhli pro jinou zemi EU. Anketa je určena pro studenty, pro-
jektanty, architekty i realizační firmy působící v dřevozpracujícím 
průmyslu.
Cílem je veřejnosti představit a ukázat možnosti a výhody uplatnění 
dřeva ve stavitelství.
Organizátorem ankety je Nadace dřevo pro život pod záštitou Minis-
terstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.




