AKTUÁLNÍ VÝZVY V ÚZEMÍ

Pardubice, 24.5. 2018

Mgr. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel, SMOČR

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ
 nedostatky novely – nahlížení bez žádosti, existující
registry, majetek v SJM, veřejné účty, příjmy
neuvolněných zastupitelů
 kompromis ve Sněmovně schválen
 omezení veřejnosti některých údajů u některých
funkcionářů obcí
 Senát vrací s pozměňovacím návrhem – údaje na
žádost
 hlavní cíl – zamezit odchodu schopných lidí z
komunální politiky
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ZASTUPITEL NA PRANÝŘI
 zkvalitnění činnosti orgánů činných v trestním řízení ve
vztahu k územní samosprávě.
 šikanozní návrhy, nepodložená trestní oznámení
 nepřiměřeně dlouhé soudní řízení
 formalistický přístup – posuzuje se pouze účelnost a
hospodárnost
 jiný důležitý zájem obce – bez místní znalosti nebývá
akceptován
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KONTROLA PRO KONTROLU
 duplicita/multiplicita kontrol obcí a města
 závěry jednoho kontrolního orgánu nejsou respektovány
jiným kontrolním orgánem – není předvídatelnost práva
 opakované pokusy o rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ
na územní samosprávné celky a právnické osoby, v
nichž má ÚSC majetkovou účast nebo je ovládá
 sněmovní tisk 50 – poslanecká novela zákona o registru
smluv a zákona o poskytování informací
 rozšíření kategorie povinných subjektů – nerespektuje
judikaturu ÚS a NSS – neodstraňuje neurčitost pojmů
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KONTROLA PRO KONTROLU
 povinnost zapisovat do veřejného rejstříku statut
povinné osoby
 současně předložen vládní návrh novely zákona o
poskytování informací – snaha vypořádat se s
judikaturou ÚS a NSS
 zavedení informačního příkazu – zasahuje do výkonu
samostatné činností obcí
 zákon o rozpočtové odpovědnosti – dluhová a fiskální
brzda – neodůvodněný zásah do samosprávy
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PRÁVO NA SAMOSPRÁVU
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 poslanecký návrh na zavedení přímé volby starostů
„shora“, měnit volební systém nelze bez široké diskuse,
 otazníky nad dělbou pravomocí mezi orgány
samosprávy
 požadavek na zavedení většinových prvků při volbách,
aby hlas voliče byl adresnější
 změna v odměňování zastupitelů přinesla mnohde
zklamání – chybí příplatek za výkon státní správy
 mimořádná odměna není řešení, požadavek na větší
autonomii obcí

SLUŽBY V ÚZEMÍ
 návrh na rušení matrik ve víc než čtyřech
stovkách obcí
 požadavek na výkonový model
 rušení pošt
 nedostatek lékařů v území
 zánik prodejen v obcích
 nedostatečná infrastruktura
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NOVÉ POVINNOSTI
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 sociální bydlení - navrhovaná koncepce sociální byt a
sociální dům jsou ve vlastnictví obcí, provozované v
samostatné působnosti a finanční prostředky na jejich
pořízení, případně provoz formou vyrovnávací platby,
poskytne stát
 ne povinnost pro obce, ale na dobrovolné bázi – plné
finanční krytí
 povinnost přijímat dvouleté děti do mateřské školy od 1.
9. 2020
 nebyly prověřeny dopady

NOVÉ POVINNOSTI
 poslanecký návrh na zrušení povinnosti – není shoda ve
Sněmovně
 problém s financováním základního školství – návrhy na
odložení reformy – nejistota pro všechny zúčastněné
 novela stavebního zákona – změna kompetencí v
územním plánování – neúměrná zátěž pro ORP
 změna požadavků na autorizaci stavebního dozoru u
staveb financovaných z veřejných rozpočtů
 nové povinnosti bez odpovídajícího finančního zajištění
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FINANCE
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 obce přijdou o 5,3 miliard vlivem daňových úlev státu
 slevy v dopravě pouze na státem hrazené a
objednávané služby – negativní dopad na integrované
dopravní systémy municipalit
 vliv demografického vývoje na nabídku služeb,
infrastrukturu – požadavek na větší výběr dotačních
titulů, které by odpovídaly potřebám
 pro rozvoj obcí a investic do obecní infrastruktury je
nezbytná dlouhodobá předvídatelnost příjmů
 požadavek na navýšení podílu územních samospráv z
daní vybraných státem

DOTAČNÍ POILITKA
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 nutnost nastavit jednoznačný a přehledný systém
národních dotací
 vyjednat v EU co nejefektivnější podmínky pro
česká města a obce v budoucí kohezní politice a ve
společné zemědělské politice
 naučit města a obce využívat finančních nástrojů
s ohledem na překlopení pozice ČR z „příjemce
peněz z EU“ na pozici „poskytovatel peněz do EU“
 zajistit udržitelnost investic z dotací na bázi
samofinancovatelnosti;

OBEC ZÁKLAD STÁTU





obce – základní stavební kameny
plní celou škálu veřejných služeb a funkcí
hlavní aktéři komunitního dění
k zajištění všech těchto záležitostí stát
neposkytuje obcím dostatečné legislativní ani
finanční podmínky
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