Zápis č. 28
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 6. 9. 2018

Přítomni:

dle prezenční listiny

Počet členů řídícího výboru:

21

Z toho s hlasovacím právem:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem:

14

Počet k přijetí usnesení:

9

1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Mgr. Pavel Drahovzal, předseda řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné
správy v území (dále jen „ŘV“), který omluvil Ing. Mgr. Davida Slámu, ředitele odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy, který měl jiné neodkladné jednání.
Mgr. Pavel Drahovzal konstatoval, že ŘV má 21 členů, 16 s hlasovacím právem. Z toho je přítomno
14 členů, tedy ŘV je usnášeníschopný.
Předsedající poté vznesl dotaz na členy k zápisu z minulého zasedání ŘV, které se konalo 7. 6. 2018.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl výhrady, ani požadavky na doplnění, zápis je platný v zaslané verzi.
Usnesení 1/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje zápis z předchozího jednání ŘV
konaného dne 7. 6. 2018.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
2. Projednání návrhu a schválení programu ŘV
Předsedající ŘV představil navrhovaný program jednání. Navržený program byl spolu s ostatními
podklady rozeslán členům ŘV v předstihu. Mgr. Pavel Drahovzal navrhl stažení bodu 4. Informace
o projektu Efektivní správa obce (SMO ČR) z programu z toho důvodu, že projekt je momentálně
v hodnotícím procesu. Ostatní členové neměli žádné návrhy na doplnění nebo změnu v programu,
tento byl tedy v pozměněné podobě všemi hlasy schválen.
Usnesení 2/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje program jednání ŘV.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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3. Informace z RVVS
Mgr. Pavel Drahovzal informoval o závěrech z jednání Rady vlády pro veřejnou správu (dále jen
„RVVS“), která naposledy zasedala 22. 6. 2018.
Závěry z předchozího zasedání RVVS:
 RVVS vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejné správy za rok 2017 a Druhou evaluační
zprávu k plnění SRRVS a doporučila tyto materiály předložit do vlády pro informaci;
 RVVS vzala na vědomí informační koncepci Digitální Česko;
 RVVS vzala na vědomí informace o věcném záměru zákona o sociálním bydlení;
 RVVS vzala na vědomí aktuální postup v oblasti agendy matrik;
 RVVS vzala na vědomí informace o školení Zastupitel v kurzu;
 RVVS vzala na vědomí informace z řídicích výborů a informace o přípravách Koncepce rozvoje
veřejné správy 2021+.
Mgr. Drahovzal k věcnému záměru zákona o sociálním bydlení doplnil, že od tohoto návrhu se nejspíš
ustoupí, protože MMR bude volit cestu investičních pobídek formou
Následují jednání RVVS proběhne 21. 9. 2018.
4. Informace o projektu Efektivní správa obce (SMO ČR)
Tento bod byl na návrh předsedajícího stažen z projednávání.
5. Informace o plnění IP 2 k 30. 6. 2018
Předsedající přešel k dalšímu bodu programu a předal slovo Mgr. Jakubu Jaňurovi, aby informoval
o plnění IP 2 v prvním pololetí roku 2018.
Mgr. Jaňura ve stručnosti shrnul plnění IP 2, jehož přehled byl v tabulkové podobě rozeslán předem.
Uvedl, že plnění probíhá dle harmonogramu, již se podařilo vysoutěžit pořízení analýz, jedná se
o analýzu financování přenesené působnosti, analýzu statutárních měst a analýzu prostorových
aspektů veřejné správy. Všechny tři analýzy jsou ve stádiu finalizace. Mgr. Jaňura zmínil, že
v současné době probíhá ve spolupráci s legislativou příprava věcného záměru zákona o územně
správním členění státu na jeho předložení do připomínkového řízení. Poděkoval krajským úřadům
za součinnost při aktualizaci seznamu veřejnoprávních smluv.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení 3/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území
a) schvaluje informaci o plnění opatření IP 2 za 1. pololetí r. 2018,
b) doporučuje ji k projednání v RVVS.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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6. Školení Zastupitel v kurzu – zhodnocení a výstupy
7. Školení Zastupitel v kurzu II.
Předsedající přešel k dalšímu bodu programu a předal slovo PhDr. Michalu Greguškovi, Ph.D., aby
shrnul vyhodnocení školení Zastupitel v kurzu. PhDr. Greguška uvedl, že průběžné vyhodnocení
prvního běhu školení Zastupitel v kurzu již bylo na ŘV prezentováno, nyní jsou ŘV předloženy
výstupní materiály. Jedná se o hodnotící zprávu a studijní materiály Dotační management
pro zastupitele obcí, Veřejné zakázky pro zastupitele obcí a Rozpočtové hospodaření pro zastupitele
obcí, které budou dostupné pro všechny zastupitele na webových stránkách projektu. Uvedl, že
projekt spadá do specifického cíle 2.5 IP 2 SRRVS, jehož cílem je snížení rizika platební neschopnosti
územní samosprávy. Konečný počet účastníků, kteří absolvovali celý kurs a získali certifikát, je 234.
Dále uvedl, že účastníci hodnotili kurz kladně, uváděli, že kurz má největší význam zejména pro nově
zvolené zastupitele krátce po volbách.
PhDr. Greguška rovnou přešel k dalšímu souvisejícímu bodu programu – Školení Zastupitel v kurzu II.,
které navazuje na pilotní běh kurzu a připravuje se na začátek roku 2019. Uvedl, že organizace
i obsah kurzu budou řešeny obdobně – kombinace e-learningu a prezenčního školení, avšak reflektují
podnětné připomínky z předchozího školení, a to zejména v optimalizaci časového rozsahu
a organizaci prezenčních kurzů. Do programu přibude nový modul „Jsem zastupitelem“, který je
určen zejména nově zvoleným zastupitelům v podzimních komunálních volbách 2018. Na závěr uvedl,
že v současnosti je řídicímu orgánu podána podstatná změna projektu tak, aby nový běh kurzů mohl
být financován v rámci projektu.
V diskusi zazněl názor, že vzdělávání zastupitelů je potřebné, avšak 234 účastníků není v rámci všech
volených zastupitelů příliš vysoké číslo. Dále bylo řečeno, že zejména neuvolnění zastupitelé nemají
příliš čas na prezenční formu vzdělávání a bylo by dobré pro vzdělávání využít i centra sdílených
služeb, kde již probíhá v určité formě předávání zkušeností. Mgr. Drahovzal uvedl, že je nutné si
uvědomit, že každý ze zastupitelů nese nejen občanskoprávní, ale i trestněprávní zodpovědnost a je
v jejich zájmu i v zájmu obce, aby byli co nejlépe vzdělaní, což je časově náročné, avšak kontinuální
vzdělávání je potřebné zejména i s ohledem na stále se měnící legislativu. Vyjádřil obavu, že množství
informací, které kurz předkládá, nebude možné v omezeném časovém úseku zvládnout. Uvedl, že se
přiklání k názoru otevřít diskusi o povinném vzdělávání zastupitelů. PhDr. Greguška uvedl, že
materiály, které budou zveřejněny na webu, budou kdykoli přístupné pro kohokoli. Mgr. Jaňura
uvedl, že další platformy pro rozšiřování školení jsou vítány.
Usnesení 4/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje výstupní materiály programu Zastupitel
v kurzu.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení 5/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o školení Zastupitel
v kurzu II.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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8. Výstava „100 let proměn hranic našich regionů“
Předsedající předal slovo Mgr. Petru Svobodovi, který pozval na akci „100 let proměn hranic našich
regionů“. Akci pořádá Sekce veřejné správy MV ve spolupráci s Výzkumným centrem historické
geografie a Historickým ústavem Akademie věd v rámci oslav 100 let vzniku Československé
republiky. Jedná se o výstavu a s ní spojenou konferenci zaměřenou historický vývoj územně
správního členění státu. Mgr. Svoboda uvedl, že Konference proběhne ve středu 17. října 2018 od 9 h
na Magistrátu hl. m. Prahy a vernisáž výstavy týž den od 13 h v Klementinu. Výstava bude
po vernisáži zpřístupněna veřejnosti ve Škodově paláci a následně bude po dohodě s kraji putovat
po krajských městech. Na konferenci a vernisáž je možno se registrovat na webové adrese:
https://www.survio.com/survey/d/100letregionu.
V diskusi zaznělo, že výstava bude jistě důstojnou součástí oslav 100. výročí vzniku našeho státu. Byl
vznesen dotaz, proč se vernisáž i konference konají ve středu, což je úřední den. Mgr. Svoboda uvedl,
že termín byl výsledkem dohody mezi přednášejícími a možnostmi využití prostor. Do diskuse se
nikdo další nepřihlásil, takže bylo přistoupeno k hlasování.
V průběhu jednání odešel 1 člen ŘV.
Usnesení 6/28:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o výstavě „100 let
proměn hranic našich regionů“.
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
9. Organizační záležitosti a různé
Předsedající konstatoval, že příští zasedání ŘV pro modernizaci veřejné správy se uskuteční ve čtvrtek
8. 11. 2018 od 9:30 h.
10. Závěr
Další zasedání ŘVO se bude konat ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 9:30 h.
Předsedající Mgr. Pavel Drahovzal poděkoval přítomným za účast a konstruktivní jednání,
kandidujícím popřál mnoho úspěchů ve volbách a v 10:15 h zasedání ukončil.

Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Mgr. Renata Hůrková
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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