Příloha 3 - Soubor indikátorů k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Číslo
Strategický /
indikátoru specifický cíl

2.1.1

Název cíle

Typ indikátoru

výstup

SpecC 2.1
2.1 Harmonizace
administrativního členění
státu

2.1.4

2.2.1

2.3.1

Strategický cíl
2

SpecC 2.2

výsledek

2.2 Revize a úprava funkce
územně členěných měst

výstup

výstup

SpecC 2.3
2.3 Optimalizace systému
veřejnoprávních smluv

2.3.4

2.4.1

výsledek

SpecC 2.3

SpecC 2.4

2.4 Úprava a optimalizace
systému financování
přeneseného výkonu státní
správy

výstup

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Zpracování analýzy zaměřené na problematiku
administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu
Zpracování návrhu
administrativního členění státu. Zpracování návrhu variant
harmonizace
kritérium ano/ne
řešení harmonizace územně správního členění státu, jejich
administrativního členění státu
zhodnocení a identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant
na dotčené subjekty. Formulace návrhu preferovaného řešení.

-

ano

Navýšení institucionální
kapacity pro výkon veřejné
správy v území na bázi
podpory meziobecní
spolupráce

0

minimálně 30

Zpracování analýzy problematiky statutárních měst zaměřené
na (i) zhodnocení současného stavu územního členění a
statutárních měst včetně komparace se zahraničím, (ii)
zhodnocení platné právní úpravy faktického stavu územního
Zpracování analýzy zaměřené
členění statutárních měst v ČR, (iii) návrh variant na určení
na problematiku statutárních
kritérium ano/ne
pravidel v rámci státní správy i samosprávystatutárních měst a
měst
jejich částí a obvodů, (iv) analýzu nákladů, přínosů a dopadů
navrhovaných variant a (v) závěra a doporučení pro nastavení
nového systému výkonu přenesené působnosti ve statutárních
městech.

-

ano

Zpracování analýzy problematiky uzavírání veřejnoprávních
smluv na výkon přenesené působnosti zaměřené na (i) popis a
zhodnocení současného stavu, (ii) přípravu analytických
Zpracování analýzy
podkladů pro možnou optimalizaci systému veřejnoprávních
současných pravidel uzavírání
kritérium ano/ne
smluv, (iii) přípravu podkladů pro následnou realizaci
veřejnoprávních smluv
legislativních opatření, (iv) posouzení možností optimalizace
systému veřejnoprávních smluv a (v) analýzu možností
publikování platných veřejnoprávních smluv.

-

ano

Zvýšení transparentnosti
fungujících veřejnoprávních
smluv z pohledu občana

Transparentností informací o uzavřených veřejnoprávních
smlouvách je myšlena veřejná dostupnost těchto informací
dálkovým přístupem na jednom místě.

kritérium ano/ne

-

ano

Zpracování analýzy k
financování přenesené
působnosti

Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování
přeneseného výkonu státní správy, a to zejména na analýzu
skutečných nákladů na výkon přenesené působnosti na úrovni kritérium ano/ne
jednotlivých obcí, mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi a
aplikaci meziobecní spolupráce v dané oblasti.

-

ano

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná jednotka

Jedná se o počet zapojených institucionálních struktur
meziobecní spolupráce (DSO apod.), které budou respektovat
počet podpořených institucí
základních principy a limity pro budování struktur na posilování
institucionální kapacity výkonu VS v území.

Rok dosažení
cílové hodnoty

2018

2019

Zdroj dat

MV

Poznámka

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy administrativního členění státu.

Závěrečná
Realizace pilotního projektu "Posilování administrativní
zpráva Projektu kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce".

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy problematiky rozsahu výkonu veřejné správy
ve statutárních městech a jejích částech a obvodech.

2017

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy optimalizace veřejnoprávních smluv na výkon
přenesené působnosti.

2021

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: vytvoření a
fungování Registru veřejnoprávních smluv
obsahujícího všechny platné veřejnoprávní smlouvy.

MV

Kritérium posouzení dosažení indikátoru: zpracování
analýzy k financování přenesené působnosti.

2018

2018
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Číslo
Strategický / 2.4 Úprava a optimalizace
Název cíle
indikátoru specifický cíl systému financování
přeneseného výkonu státní
správy

Typ indikátoru

2.4.3

SpecC 2.4

výsledek

2.5.1

SpecC 2.5

výstup

2.5 Snížení rizika platební
neschopnosti územní
samosprávy
SpecC 2.5

výstup

Název indikátoru

Definice indikátoru

Měrná jednotka

Existence agend přenesené
působnosti financované
paušalní platbou

Na základě předem stanovených kritérií

Zpracování analýzy
vzdělávacích potřeb

Analýza vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti
finančního řízení a prevence proti zadlužování obcí včetně
kritérium ano/ne
návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky

Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své
účasti

počet agend

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Rok dosažení
cílové hodnoty

Zdroj dat

0

1

2020

MV/MF

-

ano

2017

MV

Kvalifikací se rozumí vzdělávání členů orgánů a zaměstnanců
územních samospráv v oblasti finančního řízení.
Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního
prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci
dle předem nastavených standardů.

počet účastníků

-

100

2020

MV

Poznámka

Indikátor nastavený s pomocí Operačního programu
Zaměstnanost, upravena definice indikátoru dle potřeb
SC 2.5.
Kritérium posouzení dosažení indikátoru:
naplňování cílové hodnoty indikátoru bude MV
sledovat v rámci svých vzdělávacích aktivit v oblasti
finančního řízení.

