Zápis č. 17
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 08.06.2016

Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Počet členů řídícího výboru:

21

Z toho s hlasovacím právem:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem: 12
Počet k přijetí usnesení:

9

1) Prezence a zahájení jednání
Jednání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, přivítal přítomné členy i hosty, protože Mgr. Pavel Drahovzal,
předseda Řídícího výboru pro optimalizaci, měl zdržení na cestě.
Předsedající řídícího výboru jednání konstatoval, že Řídící výbor pro optimalizaci má 21 členů, 16
s hlasovacím právem. Z toho je přítomno 8 členů, tedy řídící výbor zatím není usnášeníschopný, ale 3
členově avizovali drobné zpoždění.
Předsedající poté vznesl dotaz na členy k Zápisu č. 16 z minulého zasedání Řídícího výboru pro
optimalizaci, které se konalo 31.03.2016. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl výhrady, ani požadavky
na doplnění, Zápis je platný v zaslané verzi.
Přišel další člen ŘV O, tímto stoupnul počet členů na 9, tedy ŘV O je usnášeníschopný.

Usnesení 1/17: ŘV pro optimalizaci schvaluje Zápis z 16. zasedání ŘV optimalizace ze 31.03.2016
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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2) Projednání a schválení návrhu programu jednání ŘV
Předsedající ŘV navrhl tento program jednání:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence, zahájení jednání, schválení zápisu z minulého jednání
Projednání a schválení návrhu programu Řídícího výboru
Informace z RVVS
Informace o příspěvku na přenesenou působnost v roce 2017
Problematika financování veřejného opatrovnictví
Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015
Návrh na řešení problematiky Administrativního členění státu
Organizační záležitosti a různé
Závěr

Navržený program byl spolu s ostatními podklady rozeslán členům ŘV pro optimalizaci v předstihu,
členové neměli žádné návrhy na doplnění nebo změnu v programu, tento byl tedy všemi hlasy
schválen v předložené formě.
Usnesení 2/17: ŘV pro optimalizaci schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu
programu
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

3) Informace z RVVS
Předsedající řídícího výboru, Ing. Mgr. David Sláma, informoval přítomné o závěrech ze
zasedání RVVS, které se konalo dne 15.04.2016.
Přišel další člen ŘV O, tímto stoupnul počet členů na 10.
Ing. Mgr. Sláma informoval, že minulé zasedání RVVS mělo zásadní téma: zákon o sociálním bydlení,
které se ostatně bude projednávat i na příští Radě - 24. června. Již na minulém jednání se po detailní
diskusi se zástupci MPSV Rada usnesla, že doporučuje zavést legislativní opatření ve věci sociálního
bydlení pouze v případě adekvátního zajištění financování předpokládaných úkolů v plné výši na
všech úrovních veřejné správy.
V ostatních bodech RVVS rozhodla o následujícím:
RVVS vzala na vědomí analýzu ke Strategickému cíli 1.4, schválila záměr rozšíření Strategického
rámce rozvoje veřejné správy o Specifický cíl 4.3 ve věci rozvoj lidských zdrojů územně
samosprávných celků.
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RVVS vzala na vědomí předložené harmonogramy výzev operačních programů pro období 2014-2020.
V projednávaném bodu informace o činnosti pracovní skupiny Administrativní členění státu vzala
RVVS na vědomí informace o její dosavadní činnosti a schválila strukturu materiálu na vládu ve věci
administrativního členění státu.

RVVS vzala na vědomí informaci o plánu plnění termínů a schválila úpravu termínů opatření, která
budou naplněna prostřednictvím realizace projektu "Zpracování analytických podkladů vycházejících
z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 – 2020.

Přišli další 2 členové ŘV O, tímto stoupnul počet členů na 12.
Dále Ing. Mgr. Sláma informoval, že příští zasedání RVVS se bude konat v pátek, 24.06.2016 a shrnul
krátce plánovaný program.

Usnesení 3/17: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace ze zasedání RVVS, které se konalo
15.04.2016.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

4) Informace o příspěvku na přenesenou působnost v roce 2017
Od roku 2011 valorizace příspěvku na přenesenou působnost neprobíhala. V roce 2016 činilo
navýšení 1%, pro roky 2017 a 2018 vláda počítá s navýšením prostředků ve státním rozpočtu
určených na příspěvek na přenesenou působnost ve výši 5% z celkového objemu příspěvku určeného
na rok 2016, což činí cca 375 miliónů Kč. Bude se valorizovat i příspěvek na Prahu a pro kraje. Což
však neznamená, že každá obec si jednoduše připočítá k příspěvku 5%. Mgr. Ing. Sláma vysvětlil, že
výše příspěvku je výsledkem výpočtu podle matematických vzorců s užitím přepočtových koeficientů.
Průběžně může dojít ke změně příspěvku v průběhu roku, jako např. konkrétní příklad: přenesení
obecného stavebního úřadu z obce Všeň na město Turnov v průběhu roku, když příspěvek již získala
obec původní.
Předsedající požádal, aby krajské úřady, které ze zákona rozhodují o podobných přesunech, vždy co
nejdříve informovaly o případné změně ministerstvo vnitra, aby bylo možno včas a adekvátně
reagovat při rozdělení příspěvku dle nové situace.
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Usnesení 4/17: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace o příspěvku na přenesenou působnost
na rok 2017.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

5) Problematika financování veřejného opatrovnictví
Veřejné opatrovnictví je společným tématem rezortů MF+MV+MSp+MPSV, kdy MSp je gestorem a
ostatní spolugestoři.
Ve schváleném Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, bylo Ministerstvu spravedlnosti ve
spolugesci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí uloženo předložit návrh
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím.
To, co bude v navrhované zákonné úpravě nové, v porovnání se současnou regulací, je:
- zakotvení možnosti přenést výkon funkce veřejného opatrovníka mezi obcemi na základě
veřejnoprávní smlouvy,
- nastavení systému sběru dat o veřejném opatrovnictví, kdy obec by měla informovat krajský
úřad, ten pak ministerstvo o počtu opatrovanců v jednotlivých obcích.
Na veřejné opatrovnictví se počítá s finančním objemem v maximální výši 350 miliónů Kč. Podle
propočtů MV na základě údajů obcí v dotazníkovém šetření, činí předpokládaná částka v přepočtu
29.000 Kč na opatrovance a rok. Financování proběhne formou příspěvku na přenesenou působnost
už pro rok 2017. Vzhledem ke snaze financovat takto obce, které opatrovnictví vykonávají, probíhá
sběr dat o počtu opatrovanců v jednotlivých obcích prostřednictvím krajských úřadů k rozhodnému
datu 31.05.2016. Ing. Mgr. Sláma připomněl, že v roce 2015 vydalo MV-ODK úspěšnou brožuru
metodiky pro obce, které jsou veřejným opatrovníkem, jak nakládat se svěřenými osobami.
V následné diskusi se členové Řídícího výboru shodli na tom, že je velký rozdíl mezi jednotlivými typy
opatrovanců co do náročnosti jak časové, tak i finanční na výkon opatrovnictví.
Důležité bude rovněž vyřešení zastřešení agendy na resortní úrovni, kde dosud nedošlo ke shodě
resortů. Pokud by se v budoucnu přikročilo k vydání speciálního zákona o veřejném opatrovnictví,
jeho příprava je otázkou 3-5 let, což neřeší současnou situaci. Ing. Mgr. Sláma dodal, že tato
problematika se bude projednávat i na příštím zasedání RVVS.
Usnesení 5/17: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí informace o problematice veřejného opatrovnictví
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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6) Výroční zpráva o veřejné správě za rok 2015
Ing. Mgr. Sláma informoval, že toto je první výroční zpráva o veřejné zprávě, její vznik předpokládají
Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Zpracovatelé byli vedeni snahou o
zajímavé pojetí s grafy, trendy, tabulkami. Počítá se i s přípravou „Info-Verze“ pro veřejnost. Cílem
bylo nevypracovat strohý materiál pro vládu, který se bude archivovat a posléze zapadne. Tento
materiál bude uveřejněn na stránkách MV k náhledu pro širokou veřejnost.
Zpráva bude v tomto znění projednána na RVVS a poté do konce června předložena Vládě ČR pro
informaci.
Usnesení 6/17: ŘV pro optimalizaci bere na vědomí Výroční zprávu o veřejné správě za rok 2015 a
doporučuje její projednání na RVVS.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato

7) Návrh na řešení problematiky Administrativního členění státu
Ing. Mgr. Sláma informoval o pátém jednání pracovní skupiny AČS, z jejíž činnosti vznikl finální
materiál s názvem Preferovaná varianta územně správního členění státu, vycházející z komplexního
materiálu – Harmonizace územně správního členění státu. Ten se věnuje vývoji v minulosti,
dekoncentrátům a vysvětluje všechny 4 rozpracované varianty, ze kterých se původně vycházelo a
také situaci ve výkonu veřejné správy v území pod úrovní obcí s rozšířenou působností. Materiál bude
v této podobě předložen RVVS a pokud jej Rada doporučí, bude dále předložen vládě.
V následující diskusi byl materiál hlasy členů ŘV O kladně kvitován jako nejkomplexnější materiál,
který byl v poslední době k dané tématice vypracován. Pouze Sdružení místních samospráv žádalo,
aby v zákonu o územně správním členění státu byly okresy vymezeny výčtem obcí, ne výčtem ORP.
Ing. Mgr. Sláma vysvětlil, že jak již bylo sděleno na zasedání AČS, toto řešení by potíralo smysl celého
materiálu. Tedy v zákoně by mělo být vymezení okresů výčtem ORP, a vymezení ORP výčtem obcí
bude upraveno navazující vyhláškou (tak jako je tomu dosud).
Ing. Mgr. Sláma informoval, že termínově musí být konečný materiál jako výstup z půlroční práce
pracovní skupiny k Administrativnímu členění státu předložen do konce roku 2016 Vládě ČR v rámci
plnění předběžné podmínky č. 11 ve vztahu k Evropské komisi. Pokud bude materiál schválen Radou
vlády pro veřejnou správu, půjde do vnitrorezortu a do mezirezortu.

Usnesení 7/17:
ŘV pro optimalizaci
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a) bere na vědomí předkládaný kompletní podkladový materiál (včetně Příloh) připravovaný pro
jednání vlády k problematice harmonizace administrativního členění státu.
b) doporučuje RVVS schválit preferovanou variantu územně správního členění státu jako výchozí
variantu pro další rozpracování nového pojetí územně správního členění státu.
c) navrhuje RVVS doporučit Ministerstvu vnitra předložit kompletní podkladový materiál
Harmonizace administrativního členění státu, po řádném připomínkovém řízení, na vládu.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel(a) se hlasování: 1

Usnesení bylo přijato

8) Organizační záležitosti a Různé
V rámci bodu Organizační záležitosti informoval Ing. Mgr. Sláma o odstoupení člena Řídícího výboru
pro optimalizaci, Ing. Lukáše Vlčka. Starosta města Pacov, pan Ing. Vlček požádal písemně dne
02.06.2016 z důvodu vysokého pracovního vytížení o uvolnění z funkce člena tohoto řídícího výboru.
Na jeho místo bude za DSO jmenován nový člen – pan Radomír Pavlíček, starosta obce Železné.

Do bodu Různé vystoupil Ing. Mgr. David Sláma s informacemi o předávání cen Přívětivý úřad, které
proběhlo 07.06.2016 v Benešově, a o připravovaném zákoně o registru smluv.
Další termín zasedání ŘV O se bude konat 08.09.2016 v 9.30 hod.

9) Závěr
Předseda ŘV, Mgr. Pavel Drahovzal poděkoval přítomným za účast a v 11:30 hod. zasedání ukončil.

Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Dr. Zuzana Anna Palzer, organizační zajištění výboru
Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy
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