Zápis č. 36
ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
konaného dne 16. 9. 2021

Přítomni:

dle prezenční listiny

Počet členů řídícího výboru:

20

Z toho s hlasovacím právem:

16

Počet přítomných členů řídícího výboru s hlasovacím právem:

13

Počet k přijetí usnesení:

8

1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
a omluvil pozdní příchod předsedy řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
(dále jen „ŘV“) Mgr. Pavla Drahovzala, z důvodu problémů v dopravě. Předsedající přivítal všechny
účastníky zasedání ŘV a představil nového kolegu z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy pana Ing. Marka Jetmara, Ph.D., vedoucího oddělení dostupnosti a financování veřejné správy.
Ing. Mgr. David Sláma konstatoval, že ŘV má 20 členů, 16 s hlasovacím právem a z toho je v době
zahájení ŘV přítomno 11 členů. ŘV je tedy usnášeníschopný.
Po úvodním slovu předsedající vznesl dotaz na členy k zápisu z minulého zasedání ŘV, které se konalo
dne 6. 2. 2020. Nikdo z přítomných členů s hlasovacím právem neměl výhrady, ani požadavky
na doplnění.
Usnesení 1/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje zápis z předchozího jednání ŘV konaného
dne 6. 2. 2020
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
2. Projednání návrhu a schválení programu ŘV
Navržený program byl v předstihu spolu s ostatními podkladovými materiály rozeslán členům ŘV.
Členové neměli žádné návrhy na doplnění nebo změnu v programu, tento bod byl tedy všemi
přítomnými členy ŘV schválen.
Usnesení 2/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území schvaluje program jednání ŘV.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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3. Informace z RVVS
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma informoval o závěrech z jednání Rady vlády pro veřejnou správu
(dále jen „RVVS“), která naposledy zasedala dne 18. 6. 2021, viz níže.
Upozornil především na tři základní témata:
1. Stavební zákon – změna rekodifikace stavebního práva
Předsedající shrnul základní fakta vývoje situace kolem schváleného stavebního zákona. Vize
MV bylo zachování spojeného modelu, což se nepodařilo. Upozornil však na postoj AKČR,
která přišla s návrhem odložení účinnosti nového stavebního zákona a zachování spojeného
modelu, tak jak preferovalo MV. Je tak možné, že se znovu otevře na toto téma diskuze v nové
poslanecké sněmovně po říjnových volbách.
Schválení nového stavebního zákona a postup MMR, přineslo i snahy jiných resortů
o vyčleňování některých dalších agend ze spojeného modelu, např. MZE. Vláda České republiky
projednala a vzala na vědomí Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku
2035, jež je základem pro zlepšení stavu českých lesů a situace v lesním hospodářství. Jednou
ze součástí této koncepce je i snaha o vytvoření soustavy lesně-správních úřadů,
tedy vyčleňování další agendy ze spojeného modelů, což MV odmítá. MV je připraveno
nabídnout jakoukoliv součinnost MZE v nastavování výkonového financování, tak aby nedošlo
k dalšímu oslabování spojeného modelu, což by bylo proti schválenému strategickému
materiálu Koncepce klientsky orientovaná veřejná správa 2030.
2. Výroční zpráva o stavu veřejné správy za rok 2020
Ing. Mgr. David Sláma pokračoval k dalšímu tématu a ve stručnosti shrnul hlavní témata
Výroční zprávy o stavu veřejné správy v ČR za rok 2020, která byla v létě 2021 předložena vládě.
Výroční zpráva obsahuje zajímavé statistické přehledy, nejdůležitější legislativní novinky
i makro pohled na veřejnou zprávu za rok 2020 apod.
Upozornil na interaktivní „storymapu“, která je na adrese:
https://storymaps.arcgis.com/stories/6ac7aa53ec9e4cecb90b380eefe2ccc3, a na archiv
výročních zpráv (2015 – 2020), které lze nalézt na adrese:
https://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-strategickeho-ramce-rozvoje-verejnespravy.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D.
3. Vzdělávání úředníků – úpravy obecné část zkoušky odborné způsobilosti a vstupního vzdělávání
Jako poslední z hlavních témat, byla otevřena problematika vzdělávání úředníků. Předsedající
představil hlavní cíle MV. Rozsah obecné části zkoušky odborné způsobilosti by měl být
potlačována, některá aktuální témata by se měla přesunout do vstupního vzdělávání,
jako např. kybernetická bezpečnost, elektronická spisová služba apod. Podle MV by mělo dojít
k přesunutí procesní části správního práva z obecné části do zvláštní části zkoušek odborné
způsobilosti. MV připravilo k tomuto tématu několik prvotních vstupních materiálů. Debata
se vedla na úrovni tajemníků, asociací a svazů a z důvodu, že nebyla schválena novela zákona
o úřednících, se dá očekávat pokračování diskuzí a jednání k tomuto tématu.
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Ve středu dne 15. 9. 2021 byla na posledním zasedání nynější vlády schválena ve třetím čtení
novela zákona o přestupcích, která obsahuje částečné zmírnění kvalifikačních požadavků
na úředníky vyřizující přestupky. Nyní novelu bude projednávat Senátem ČR.
Závěry z předchozího zasedání RVVS:







RVVS vzala na vědomí informaci o stavu vyjednávání programového období pro EU fondy
v letech 2021-2027,
RVVS vzala na vědomí informaci o vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji,
RVVS vzala na vědomí materiál Analýza možností aktualizace obsahu obecné části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti a doporučila gestorům zkoušek zvláštních odborných
způsobilostí spolupracovat s Ministerstvem vnitra na nastavení nového systému zkoušek
odborné způsobilosti úředníků,
RVVS vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejné správy za rok 2020 a doporučila tento
materiál předložit vládě pro informaci,
RVVS vzala na vědomí plnění Implementačních plánů SRRVS za rok 2020 a doporučila
tento materiál předložit vládě pro informaci.

Následující jednání RVVS proběhne 24. 9. 2021.
Usnesení 3/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace z RVVS.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
4. Informace o plnění IP2 za 1. pololetí roku 2021
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma uvedl, že se jedná o pravidelný reporting aktivit, které se odehrály
v průběhu prvního pololetí roku 2021. Upozornil na dva materiály (Celkové plnění opatření a indikátorů
pro strategický cíl 2 a Monitoring plnění IP2 k 30. 6. 2021), které byly členům ŘV zaslány v předstihu.
Dále upozornil, že se jedná o projekty, které vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy
ČR pro období 2014 – 2020 a které jsou vázány do konce tohoto projektového období do 30. 6. 2023.
Na tento strategický dokument plynule navazuje již schválená Koncepce Klientsky orientované veřejné
správy 2030.
Následně vyzval členy ŘV, zda mají nějaké připomínky či doplnění k tomuto bodu. Nikdo ze členů
se nepřihlásil, tudíž se přistoupilo k hlasování.
Usnesení 4/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území
a) schvaluje souhrn plnění IP 2 za 1. pololetí roku 2021,
b) doporučuje k projednání na RVVS.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování:
Usnesení bylo přijato
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0

5. Dostupnost veřejných služeb v kontextu plnění opatření ve Strategickém rámci ČR 2030
Dalším bodem programu bylo představení materiálu „Dostupnost veřejných služeb v kontextu plnění
opatření ve Strategickém rámci ČR 2030“, který byl všem členům ŘV zaslán v předstihu. Slova se ujala
Mgr. Lenka Hellebrandová z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,
která se podílela na vytvoření tohoto materiálu.
Tento dokument má sloužit jako návod pro gestory a spolugestory veřejných služeb z řad resortů
a dalších ÚOSS také samosprávám (obce, kraje) při plánování změn v jejich poskytování, které budou
mít vliv na jednotlivé cílové skupiny.
V úvodu své prezentace vysvětlila hlavní cíle opatření k řešení dostupnosti veřejných služeb v gesci MV
a MMR, které vycházejí ze Strategického rámce ČR 2030. Hlavním cílem bylo nalezení shody na definici
a kategorizaci veřejných služeb, a to včetně vyjasnění vztahu mezi veřejnými službami a veřejnou
infrastrukturou a dále identifikace cílových skupin u konkrétních poskytovaných služeb a navržení
standardů dostupnosti vybraných veřejných služeb. Realizace probíhala v rámci činnosti pracovní
skupiny pro dostupnost veřejných služeb, do které byli zapojeni kromě MV a MMR také zástupci
samospráv (obce, kraje), zástupci ÚOSS, zástupci soukromého sektoru i akademické sféry. V oblasti
veřejných služeb MV plní funkci koordinační.
Dále Mgr. Lenka Hellebrandová vysvětlila současný stav veřejných služeb v kontextu EU a ČR. V rámci
kategorizace veřejných služeb pracovní skupina stanovila čtyři typy veřejných služeb, a to: věcné
veřejné služby (např. vzdělávání, sociální služby), správní činnosti (vydávání OP, Czech Point),
soukromé služby ve veřejném zájmu a finanční podpora. Dále pracovní skupina vymezila cílové skupiny,
a to: (společnost/společenství, jednotlivec/klient, podřízené organizace/úřady, ostatní (soukromé
i veřejné) subjekty a samospráva). Ze spolupráce členů pracovní skupiny vznikl seznam veřejných
služeb, ze kterého je zřetelné, jaké služby jsou dostupné na jednotlivých územních úrovních,
tj. kde jsou typicky poskytovány. V návaznosti na tento přehled byly navrženy i budoucí standardy
dostupnosti (v rámci definovaných územních/geografických úrovní těchto vybraných veřejných
služeb). Bylo stanoveno 6 úrovní dostupnosti, a to: národní a makroregionální, meziregionální, vyšší
mikroregionální, mikroregionální, submikroregionální a lokální. Klíčovým úkolem bylo zajištění veřejné
služby v rámci dané úrovně, což nemusí znamenat poskytování služby ve všech sídlech dané úrovně
a dalších možností zvýšení dostupnosti veřejných služeb. Primárně se skupina zaměřila na služby
zaměřené na klienta a jejich dostupnost v rámci geografické úrovně.
V závěru prezentace bylo slovo předáno panu RNDr. Richardovi Nikischerovi, Ph.D. z odboru regionální
politiky MMR, který poděkoval Mgr. Hellebrandové za prezentaci a doplnil několik slov. Problematice
dostupnosti veřejných služeb se bude MV společně s MMR věnovat i nadále. Cílem nově navrhovaného
opatření bude získat detailnější přehled o prostorovém rozmístění vybraných veřejných služeb
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na území ČR a následně nalézt optimální způsob efektivního poskytování těchto služeb při zachování
jejich dostupnosti.
Slova se ujal Ing. Marek Jetmar Ph.D. a vyzval členy ŘV k diskuzi a následnému hlasování.
V průběhu projednávání bodu se vzdálil další 1 člen s hlasovacím právem a 1 člen s hlasovacím právem
se připojil, kvorum pro přijetí usnesení se nezměnilo.
Usnesení 5/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o materiálu „Standardy
dostupnosti veřejných služeb a možnosti jejich využití v praxi“.
Pro:
11
Proti:
Usnesení bylo přijato

0

Zdržel(a) se hlasování:

0

Příloha 1:
Prezentace – Dostupnost veřejných služeb v kontextu plnění opatření ve Strategickém rámci ČR 2030
6. Informace o spuštění webového mapového portálu Atlas veřejné správy
V rámci tohoto bodu byl představen a názorně ukázán webový mapový portál Atlas veřejné správy.
Představení se ujal RNDr. Ing. Václav Jaroš z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Mapový portál Ministerstva vnitra je dostupný z adresy: www.atlasverejnespravy.cz. Cílem Atlasu
veřejné správy je kartografická vizualizace dat o veřejné správě. Jedná se o platformu, která slouží
jako uživatelsky přívětivý nástroj snadného a rychlého přístupu občanů k informacím o tom,
jak funguje veřejná správa v ČR. Je dostupná přes klasické webové rozhraní a nabízí širokou škálu dat
k zobrazení. Stěžejní složkou Atlasu jsou online mapové aplikace, v současnosti má portál 21
komponent (mapových vizualizací). Mapový portál funguje na platformě ArcGIS Online, je tak veřejně
přístupný z jakéhokoliv prohlížeče. Atlas veřejné správy je rozdělen na 4 části, a to: mapové aplikace,
tematické mapy, členění státu a story mapy. Mapové výstupy a doprovodné interaktivní grafy zobrazují
údaje o obcích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností.
Mapová aplikace je složitější mapovou aplikací s větším množstvím zobrazovaných dat. Je zaměřena
na základní údaje o obyvatelstvu (data z ČSÚ), financování výkonu přenesené působnosti, vydávání
osobních dokladů. Přibližuje občanům samotnou strukturu a příslušnost jednotlivých úřadů, odpovídá
na otázku kam na úřad?. Pomáhá při modelování vývoje uvedených údajů. Tematické mapy jsou
jednodušší aplikací a jsou zaměřené na jednotlivé konkrétní agendy státní správy, např. data ŽÚ, ÚP,
MÚ, SÚ, registru vozidel atd. Nejnověji jsou k dispozici data o cizincích a země jejich původu
v jednotlivých regionech/okresech v ČR. Mapy obsahují i kartodiagramy. Tematické mapy zobrazují
výkony jednotlivých úřadů v daných činnostech a umožňují jejich porovnání či sledování územních
nerovností. Další částí jsou mapy spojené s územním správním členěním státu včetně aktuální stavu
administrativního členění státu platného od 1. 1. 2021. Dále lze v této části naleznout mapovou aplikaci
zobrazující historický vývoj územního členění našeho státu v posledních 100 letech. Poslední částí jsou
Story mapy, tzv. mapy s příběhem. Jedná se o moderní způsob vizualizace kombinující textový
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dokument s mapovými aplikacemi. Ministerstvo vnitra využívá tohoto nástroje k mapové vizualizaci
aktuálně řešených témat a nedochází u nich k aktualizaci.
Ministerstvo vnitra bude nadále portál rozvíjet a kromě pravidelné aktualizace dat do budoucna počítá
s rozšířením a doplněním mapového portálu Atlasu veřejné správy o další mapové výstupy. Informace
o spuštění Atlasu veřejné správy byla zveřejněna jak formou tiskové zprávy na stránkách Ministerstva
vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/dostupnost-verejne-spravy.aspx?q=Y2hudW09OA%3D%3D,
tak i formou článku na stránkách časopisu Veřejná správa.
V závěru tohoto bodu se ujal slova předseda ŘV pan Mgr. Pavel Drahovzal, který se nejprve omluvil
za svůj pozdní příchod a vyzval všechny členy k diskuzi k tomuto bodu. Bylo vzneseno několik podnětů
ze stran účastníků na rozšíření dat ještě o dostupná data z jiných resortů, např. od MZE – významné
krajinné prvky, záplavová území, data z Úřadů práce atd. Pan RNDr. Ing. Václav Jaroš ještě doplnil
aktuální informaci o vrstvě dat od mobilních operátorů, kde aktuálně probíhá veřejná zakázka.
Na základě diskuzí bylo změněno znění usnesení.
V průběhu projednávání bodu se vzdálil další 1 člen s hlasovacím právem a 2 členové s hlasovacím
právem se připojili, kvorum pro přijetí usnesení se nezměnilo.
Usnesení 6/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území doporučuje, aby Ministerstvo vnitra pokračovalo
v rozvoji mapového portálu Atlasu veřejné správy v koordinaci s ostatními resorty.
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
Příloha 2: Prezentace – Informace o spuštění webového mapového portálu Atlas veřejné správy
7. Výkonové platby v agendě Zkušební komisaři
Předposledním bodem zasedání bylo představení nové výkonové platby v agendě Zkušební komisaři,
která se váže k příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022 a představil jí Mgr. Jakub Geier z odboru
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
Ministerstvo vnitra se každoročně snaží o zavedení jedné nebo dvou výkonových plateb. Tato snaha
vychází z dlouhodobé poptávky obcí po adresnějším způsobu financování agend v přenesené
působnosti, za účelem spravedlivějšího a adresnějšího rozdělování příspěvku. Financování činnosti
zkušebních komisařů – zkoušky z odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel, vychází
z platby za úkon a představuje asi 80 % agendy zkušebních komisařů. Zavedení této platby předcházelo
řada jednání a on-line setkání s některými tajemníky statutárních měst a zástupci SMOČR. Datové
podklady byly dodány Ministerstvem dopravy z jejich informačního systému e-Testy za rok 2020.
Tyto data byla důkladně z analyzována a výsledkem vznikla kalkulace nákladů na zkoušky z odborné
způsobilosti a detailní popis pracovní činnosti jednotlivých zkušebních komisařů.
Kalkulace vychází z údajů o tabulkovém platu, kde úředníci vykonávající tuto agendu patří
do 10. platové třídy a 8. platového stupně, dle metodiky MV. Dále je počítáno s pohyblivou složkou
mzdy (osobním ohodnocením) ve výši 25 % z nejvyššího platového stupně, povinnými odvody
6

na zdravotní a sociální pojištění a koeficientem režijních nákladů pro obce ve výši 48 %. Zároveň bylo
počítáno se správními poplatky, které jsou inkasované od účastníků a zároveň tvoří u této agendy 35 %
celkových nákladů. Na základě této kalkulace byl vypočten průměrný náklad v Kč na jednu pracovní
hodinu úředníka v rámci skutečného fondu pracovní doby a časová náročnost jednotlivých úkonů.
Výkonová platba byla dále rozdělena dle skupin na činnosti vlastního testování účastníků, údržby,
samostatné praktické části – jízdy a zkoušky z profesní způsobilosti řidičů. Za každou provedenou
zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C,
D vč. podskupin obdrží obec příspěvek ve výši 108 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti
ovládání a údržby u skupin C a D vč. podskupin obec obdrží příspěvek 81 Kč. Za každou provedenou
zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T vč. podskupin obdrží obec příspěvek 325 Kč a u skupin C a D
pak příspěvek ve výši 406 Kč. A za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží
obec příspěvek 217 Kč.
Celková alokace příspěvku na agendu zkušebních komisařů představuje 79 031 957 Kč.
Přičemž pro hlavní město Prahu se jedná o příspěvek 6 123 669 Kč a u ORP se jedná o příspěvek ve výši
72 908 288 Kč.
Předseda ŘV Mgr. Pavel Drahovzal poděkoval za představení a zavedení nové výkonové platby. Vznesl
dotaz na upřesnění složení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022 a na případné další výkonové
platby, které MV chystá. MV nyní jedná z MZE o možnosti výkonově začít financovat agendu myslivosti
a správu lesa – vydávání rybářských a loveckých lístků atd. Jednání však zatím probíhají. Pan Mgr. Geier
doplnil pokusy MV o zavedení výkonového financování přestupkové agendy a krizového řízení,
kde u obou těchto agend MV došlo po důkladných analýzách k závěru, že tyto agendy financovat
výkonově prozatím nelze. V závěru shrnutí vyzval účastníky k zamyšlení a předání případných podnětů
na další agendy, které by stálo za to financovat výkonově. V diskuzi dále zazněl požadavek na iniciativu
změny platových tabulek pro úředníky, kde náročná práce úředníků není zohledněna a začíná být
problém hlavně v území tyto místa obsazovat. Byl zdůrazněn velký rozdíl v platech úředníků a učitelů.
V budoucnu bude potřeba novému politickému vedení státu představit a sdělit nové požadavky
na úpravu platových tabulek úředníků.
Příloha 3: - Prezentace – Výkonové platby v agendě Zkušební komisaři
V průběhu projednávání bodu se znovu vzdálil 1 člen s hlasovacím právem.
Usnesení 7/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí informace o materiálu „Výkonové
platby v agendě Zkušební komisaři.“
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
8. Strategická forma meziobecní spolupráce
Posledním bodem ŘV byla prezentace předsedy Mikroregionu Voticko pana Mgr. Viktora Lišky,
která se věnovala představení příkladu dlouhodobě fungujícího DSO, které naplňuje podstatnou část
představ o strategické podobě meziobecní spolupráce ve funkčním mikroregionu, které odpovídá
cca správnímu obvodu ORP.
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Pan Mgr. Viktor Liška představil fungování dobré praxe mikroregionu s ORP, kde ORP se rovná DSO.
Mikroregion Voticko se nachází na území Středočeského kraje, má 21 letou historii, 12,5 tis. obyvatel,
obsahuje 15 obcí a v rámci spolupráce je 8 členských schůzí za rok. Sídlo DSO je na MÚ Votice. DSO
v rámci centra společných služeb je servisní organizací pro obce, spolky, ale i pro podnikatele i občany
v mikroregionu. DSO zajišťuje některé projekty a činnosti a pomáhá ve spolupráci mezi jednotlivými
členskými obcemi, některé služby zajišťuje zdarma a některé za úplatu. Mezi zajišťované služby patří:
administrativní pomoc, dotační management, nabízí pomoc s výběrovým řízením, či zabezpečuje
na základě shody starostů zapojených obcí agendu spojenou s GDPR a další poradenství ze všech
různých oblastí. Mezi hlavní podporované činnosti patří místní akční plán vzdělávání v ORP Votice,
který se zabývá strategickým plánováním na školách, implementačním aktivitám, vzdělávání pedagogů,
investičním prioritám vzdělávacích institucí atd. Další podporovanou činností je činnost v sociální
oblasti na území ORP, která zabezpečuje spolupráci s ORP na úrovni PS prevence kriminality, sociálnězdravotní a prostupného bydlení na ORP. Koordinuje sociální práci na Voticku, zajišťuje terénní sociální
práce pro obce I. typu, sociální fond ORP Votice, minimální síť sociálních služeb a koordinaci provozu
sociálních služeb ve votickém klášteře. Mezi další společné projekty, které pan Mgr. Liška jmenoval,
patří integrace veřejné dopravy, výstavba cyklostezky na opuštěném drážním tělese, společná strategie
a výběrové řízení na systém odpadového hospodářství. Jako nejnovější podporovaný projekt byl
uveden Pakt starostů: komunitní energetická koncepce, kde se 14 obcí z 15 zapojilo do tohoto projektu
a bude se podílet na snižování uhlíkové stopy.
V závěru prezentace byla zmíněna spolupráce obcí na úrovni veřejnoprávních smluv. Kde město Votice,
jako ORP zajišťuje prostřednictvím VPS agendu pro 14 obcí v oblasti přestupků, v menším podílu
činnost městské policie nebo ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
Po ukončení prezentace se vedla diskuze mezi účastníky k systému zavedení a fungování odpadového
hospodářství, agendě kácení stromů, možnosti a úpravy financování tohoto fungování, případné
možnosti přerozdělování financí prostřednictvím RUD.
Předsedající Ing. Mgr. David Sláma ujistil přítomné o postoji MV, které má nadále dlouhodobý zájem
na rozvoji v této oblasti, tak jak vychází z platné Koncepce Klientsky orientované veřejné správy 2030,
specifický cíl 2.4 Zefektivnit spolupráci obcí. MV bude nadále podporovat spolupráci v území
pro zabezpečení správy a rozvoje těchto území a pro zajištění vybraných veřejných služeb.
V průběhu projednávání bodu se zpět připojil 1 člen s hlasovacím právem.
Usnesení 8/36:
Řídicí výbor pro optimalizaci veřejné správy v území bere na vědomí prezentaci příkladu dlouhodobě
fungujícího DSO, které naplňuje podstatnou část představ o strategické podobě meziobecní spolupráce.
Pro:
12
Proti:
0
Zdržel(a) se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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9. Organizační záležitosti a různé, závěr
Předseda ŘV pro optimalizaci veřejné správy v území pan Mgr. Pavel Drahovzal konstatoval, že příští
zasedání ŘV se uskuteční ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 9:30 h. v zasedací místnosti č. 1.70 (1. p.) v budově
Ministerstva vnitra na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4.
Mgr. Pavel Drahovzal poděkoval přítomným za účast a pozornost. Poté zasedání ukončil.
Zpracovala:
Schválil:
Na vědomí:

Ing. Jana Princová
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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