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Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO
sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují
obce pouze tyto sloupce tabulky:
Sloupec C1 a C2 - hodnota přímého vlivu,
hodnota nepřímého vlivu, sloupec D významnost podílu a sloupce J1 a J2 hodnota
přímého podílu, hodnota nepřímého podílu.
Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v
tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na
řízení a ovládání je minimální (menší než 5
%)
V rámci projektu účetní konsolidace
státu mají všechny obce a dobrovolné
svazky obcí povinnost předat do
centrálního systému účetních informací
státu (dále jen „CSÚIS) seznam
účetních jednotek patřících do dílčího
konsolidačního celku státu ve stavu k
31. prosinci 2017, ve kterém uvedou
výčet (a podíl vlivu) založených,
vlastněných a ovládaných společností.
Jedná se tedy o všechny organizace, v
nichž má obec nějaký vliv či podíl bez
ohledu na jeho výši. Vedle obchodních
společností, příspěvkových organizací
se ovšem také jedná o podíly v
dobrovolných svazcích obcí, ale také ve
Svazu měst a obcí České republiky a
rovněž se může jednat i o členství v
různých
asociacích,
honebních
společenstvích, mikroregionech, ale i ve
spolku pro obnovu venkova, kde se pak
výpočet podílu počítá z počtu členů v
celorepublikovém spolku (ne jenom v
krajské buňce).
Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních
jednotek patřících do dílčího konsolidačního
celku státu, část I: přehled účetních
jednotek všechny účetní jednotky, ve
kterých mají jakýkoliv podíl a to i
nevýznamný.
Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet

Podíl ve Svazu měst a obcí ČR:
Svaz sdružuje 2 695 obcí. Podíl jedné
členské obce ve Svazu dle požadavků
konsolidační vyhlášky činí 0,04 %.
Výpočet: 1:2 695 x 100 = 0,037,
zaokrouhleno 0,04 %.
Do sloupce C 1 obec uvede hodnotu 0,04 %
Do sloupce C 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
Do sloupce D obec uvede hodnotu 4
Dále vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria
(sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu
je menší než 5 %.
Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,04 %
Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet
sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %,
vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty
kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny
významnosti (sloupce K a L) je nepovinné.
Obec musí vyplnit i část II: Přehled
ostatních
významných
spoluvlastníků
(vlastnická struktura) účetních jednotek
uvedených v části I, a to pouze pokud bude
uvádět ostatní významné spoluvlastníky v
obchodní společnosti nebo zahraničním
subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání
(součet sloupce C1+C2) v této společnosti
je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží
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vliv ve výši minimálně 10 %.
Formulář (výkaz) k seznamu účetních
jednotek patřících do dílčího konsolidačního
celku státu (konsolidační tabulka) je
přílohou č. 3b vyhlášky č.383/2009 Sb., o
účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních
informací státu a o požadavcích na
technické a smíšené formy účetních
záznamů (technická vyhláška o účetních
záznamech).
Zde naleznete odkaz na podobu výkazu
seznam v Excelu ve formátu .xls (dokumenty
ke stažení, 3 odrážka): http://www.mfcr.cz/c
s/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu
/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/uc
etni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015
/ucetni-konsolidace-statu-materialy-zese-23154
Nicméně výkaz je nutné zaslat v
požadovaném formátu podle technické
vyhlášky - .xml do Centrálního systému
účetních informací státu. Stejně tak, jak
jsou zasílány v současné době účetní výkazy.
Technické uspořádání, v jakém musí být
výkaz zaslán, je k nalezení zde (tzv. balíček
xsd schémat): http://www.statnipokladna.cz/
cs/csuis/technicke-informace
V případě dalších dotazů kontaktujte:
Ministerstvo financí ČR
odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní
výkaznictví státu
odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu
tel.: + 420 257 044 124
E-mail: konsolidace@mfcr.cz

V případě vyplňování sloupce Vliv se uvede
procentní vyjádření vlivu na řízení a
ovládání uváděného dobrovolného svazku
obcí, a to v závislosti na možnosti podílet se
na rozhodování, mohou upravovat například
stanovy a jiné dokumenty (například podle
počtu obyvatel, podle členského příspěvku
nebo může být uvedeno, že každý člen má
jeden hlas).
Příklad: Osm členů dobrovolného svazku
obcí, přičemž každý člen disponuje právě
jedním hlasem. Výpočet vlivu každé obce:
1/8*100 = 12,5 %.
V případě vyplňování sloupce Podíl na
základním kapitálu se uvede procentní podíl
na rozdělení zisku či úhradě ztráty
(rozdělení
výsledku
hospodaření)
dobrovolného svazku obcí za posuzované
období. Způsob určení podílu na rozdělení
výsledku hospodaření dobrovolného svazku
obcí může být například upraven ve
stanovách dobrovolného svazku obcí nebo v
případě, že je ve stanovách uvedeno, že o
rozdělení
hospodářského
výsledku
rozhoduje valná hromada, pak v tomto
případě použije spravující jednotka jako
kritérium rozhodnutí valné hromady o
vypořádání
hospodářského
výsledku
(například dle počtu obyvatel).
Příklad: Rozdělení výsledku hospodaření se
provádí na základě rozhodnutí valné
hromady, a to na základě počtu obyvatel
jednotlivých obcí tvořících daný dobrovolný
svazek obcí. Celkový počet obyvatel všech
obcí tvořících dobrovolný svazek obcí: 5870
obyvatelPočet obyvatel obce XY: 836

Postup k určování vlivu
dobrovolném svazku obcí

a

podílu

v

Vyplnění sloupců C a I výkazu seznam
spravující jednotkou obec v případě
dobrovolného svazku obcí:

Výpočet procentního podílu obce XY na
rozdělení výsledku hospodaření (podíl na
základním kapitálu v %): 836/5870*100 =
14,24 %.
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Případně může dojít k výpočtu podílu na
základním kapitálu jako poměru vloženého
majetku člena do DSO k celkovému
vloženému majetku všech členů do DSO (za
vložený majetek se pro tyto účely považují i
členské příspěvky).
Může dojít i k situaci, že hodnoty v
procentním vyjádření mohou být v obou
sloupcích totožné (například stanovena
stejná kritéria pro řízení a ovládání a pro
rozdělení hospodářského výsledku).

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 5

vydání 1/2018

DÍKY IROP VZNIKNOU NOVÉ KRAJSKÉ SILNICE A
DOJDE K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
třídy napojené na nadřazenou komunikační
síť ve Zlínském kraji v délce téměř tří
kilometrů. Oprávnění žadatelé v této oblasti,
kraje a jimi zřizované organizace, mohou v
současnosti žádat o podporu pro obdobné
projekty v navazující 70. výzvě IROP.

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP),
který
spravuje
Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo
hodnocení dalších tří výzev. Finance tak
poputují na podporu krajských silnic,
rozvoj sociálních služeb a infrastruktury
dalšího vzdělávání.
„Žadatelé mohou i nadále předkládat své
projekty v mnoha oblastech. Jedná se
například o třicet výzev IROP pro projekty v
dopravě, školství a sociálních službách na
území velkých aglomerací a venkovských
oblastí místních akčních skupin,“ upřesňuje
ministryně
pro
místní
rozvoj
Klára
Dostálová.
Ve výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III.
třídy“ byla cílem podpora projektů
zaměřených na rekonstrukce, modernizace
a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III.
třídy. V této průběžné výzvě bylo podpořeno
107 projektů za více než 5,3 miliard korun,
dalších pět úspěšných projektů za téměř
700 milionů korun ještě očekává vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva má
již 25 ukončených projektů za 800 milionů
korun.
Dosud
největším
ukončeným
projektem je „Silnice II/495: Uherský
Ostroh - Hluk, 2. etapa“ za 86 milionů
korun, tedy rekonstrukce úseku silnice II.

Ve výzvě „Rozvoj sociálních služeb“ bylo
předloženo 147 projektů za více než 1,4
miliard korun z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR), což je zhruba o
200 milionů korun více než byla vyhlášena
alokace výzvy. S ohledem na alokaci výzvy
bude možné podpořit 125 úspěšných
projektů. Projekty se zaměřují především na
rekonstrukci a výstavbu objektů, zařízení a
také zkvalitnění základny, které vytváří
podmínky
pro
kvalitní
poskytování
sociálních služeb. Finance byly přiděleny
projektům
zabývajícím
se
podporou
infrastruktury center denních služeb,
domovů
pro
osoby
se
zdravotním
postižením, také jsou zde projekty zaměřené
na nízkoprahová denní centra či odlehčovací
služby. Příkladem úspěšného projektu je
„Noclehárna a nízkoprahové denní centrum
Armády spásy v Ostravě“ s dotací 36
milionů korun z EFRR, kde dochází k
vybudování
zcela
nového
zázemí
nízkoprahového
denního
centra
a
noclehárny určené především pro osoby v
obtížné sociální situaci.
Ve výzvě „Infrastruktura pro zájmové,
neformální
a
celoživotní
vzdělávání“
žadatelé předložili celkem 39 žádostí o
podporu za necelých 300 milionů korun
(EFRR) přičemž se jedná o skoro
dvojnásobek vyhlášené alokace výzvy. Cílem
výzvy je podpora budování a modernizace
infrastruktury zájmového, neformálního a
celoživotního vzdělávání cizího jazyka,
moderních
a
digitálních
technologií,
přírodních věd, technických a řemeslných
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oborů. Díky alokaci výzvy, která činí 151,2
milionů korun (EFRR), bude možné finančně
podpořit osmnáct nejúspěšnějších projektů.
Aktuálně se již v realizaci nachází dvanáct
projektů v hodnotě 92 milionů korun
(EFRR). Mezi ně patří například „Zázemí
pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“ s
dotací 17 milionů korun (EFRR), kde
dochází díky půdní vestavbě a dalším
stavebním úpravám ke vzniku čtyř
moderních učeben ve čtvrtém patře budovy
na místě původně nevyužívaných půdních
prostor a balkónu. V učebnách budou
probíhat například kroužky jako „Malý
vědec“, „Řezbářský kroužek a práce se
dřevem“, „Počítačové programy pro žáky
druhého stupně“ či kroužky angličtiny pro
děti prvního i druhého stupně.
Další
možnosti
čerpání
finančních
prostředků je možné díky výzvám ITI, IPRÚ
a CLLD. Jejich seznam naleznete zde.
Aktuální seznam projektů a výzev naleznete
zde.
Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
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Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS)
pomohla v roce 2017 starostům, co se
podařilo a co se plánuje do budoucna?
To byla témata valných hromad
dobrovolných svazků obcí (DSO), které
se koncem roku konaly na různých
místech České republiky. Mluvilo se o
tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a
povinnosti starosty v roce 2018 čekají a
jak je v tom mohou podpořit právě
Centra společných služeb. Tedy servisní
střediska, v nichž v rámci projektu
Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci
na veřejnou správu. Vznikla proto, že
právě meziobecní spolupráce podle
starostů nejlépe řeší problémy obcí.
Do CSS je zapojeno 83 dobrovolných svazků
obcí (DSO), které tvoří 1 672 samospráv, v
nichž žije 2,1 milionu obyvatel. Nedávná
analýza potřeb měst a obcí, která má být
podkladem
pro
zaměření
budoucích
dotačních programů, přitom potvrdila, že
právě meziobecní spolupráce hraje zásadní
roli při řešení problémů samospráv. Obce
totiž
příliš
nedůvěřují
ve
shora
organizovanou spolupráci. Nelíbí se jim
diktát státu a velkých měst.
„Na starosty působí jako červený hadr na
býka
jakákoliv
zmínka
o
slučování
samospráv. Podobně jsou představitelé
malých
obcí
alergičtí
na
nárůst

administrativy, zvyšující se časovou a
finanční náročnost práce ve veřejné správě
a neosobní vztahy,“ říká předseda Svazu
měst a obcí ČR a starosta Kyjova František
Lukl a dodává: „Potvrdila to velká analýza
potřeb měst a obcí, které se zúčastnilo 732
samospráv z celé České republiky.
Zpracoval ji Svaz měst a obcí ČR ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a
společností MEPCO. Z rozsáhlého šetření
přitom jednoznačně vyplynulo, že podle 89
% samospráv se řešením problémů pomáhá
právě meziobecní spolupráce.“
Průzkum ukázal, že panuje velká nedůvěra
malých obcí vůči městům. Upřednostňují tak
spolupráci se stejně velkými obcemi. Říkají,
že je třeba využít existující vztahy a
zkušenosti,
geografickou
blízkost
a
podobnost.
Na
venkově
totiž
příliš
nefunguje nařízená spolupráce svrchu, ale
naopak tak, která je dobrovolná a vzejde z
potřeb zespoda.
Aktuálně tak nejen malé obce například řeší
novelu zákona o střetu zájmů, která
starostům uložila povinnost zveřejňovat
majetková přiznání ve volně přístupném
registru. V celém území přitom panuje
shoda, že zveřejňování je třeba změnit. A to
tak, aby k citlivým datům měly přístup jen
kontrolní orgány. Samosprávami také
rezonují nová pravidla na ochranu osobních
údajů. Tzv. GDPR, tedy obecné nařízení
Evropské unie o ochraně osobních údajů,
které to, co platí dosud, zcela změní s tím,
že bude účinné od 25. května 2018. S
implementací GDPR samosprávám pomáhají
právě Centra společných služeb, a to
vzděláváním,
metodicky,
strategicky,
implementačně i s finanční podporou od
státu. V budoucnu také se zajišťováním
sdíleného pověřence pro ochranu osobních
údajů, kterého podle GDPR budou muset
mít všechny samosprávy i jimi zřizované
subjekty, jako jsou třeba školy, školky,
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nemocnice apod. O GDPR a dalších
tématech se mluvilo například na valné
hromadě DSO Hustopečsko v Popicích.
Na jednání mimo jiné zazněly informace o
zadávání veřejných zakázek. „Starostové se
například dozvěděli, že u většiny veřejných
zakázek nemusí být hodnotící komise.
Odpovědnost ale vždy nese zadavatel a je
tedy nutné si výběr dodavatele i následnou
realizaci
velmi
dobře
ošetřit,“
říká
specialistka na veřejné zakázky Centra
společných služeb Radka Raflová a dodává:
„Jedno z doporučení při řešení veřejných
zakázek také zní: dát si přímo do zadávací
dokumentace možnost zrušit zakázku z
důvodu zvláštního zřetele, například když
obec nedostane dotaci, s kterou počítala.“
Na valné hromadě DSO Šlapanicko, která se
uskutečnila v Brně, se zase velmi
debatovalo o výstavbě cyklostezky, která má
propojit obce sdružené v DSO. Otevřela se
také
diskuse
o
společném
řešení
bezpečnosti, pojištění obcí či nákupu
energií. Centrum společných služeb při DSO
Šlapanicko má nově zjistit, kolik by stály
dotykové kiosky, které obce potřebují v
souvislosti s úředními deskami, pokud by si
je samosprávy pořídily společně. Úřední
desky musí být lidem dostupné 24 hodin
denně, jenže na stávající skleněné vitríny
před obecními úřady se rozsáhlé dokumenty
nevejdou. Pouze stavební povolení s
přílohami má totiž na šedesát stran.
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SMS ČR se podílí na tvorbě koncepce rozvoje
agroturistiky
Koncepce rozvoje agroturistiky v ČR s
výhledem do roku 2030 je historicky
prvním
zpracovaným
strategickým
dokumentem v oblasti agroturistiky na
národní
úrovni.
Chceme,
aby
zohledňovala i malé obce.
Cílem koncepce je analýza současného
stavu agroturistiky a identifikace opatření
směřujících k jejímu systematickému rozvoji
v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje.

venkovského cestovního ruchu včetně
agroturistiky považuje za důležitý, protože v
rámci něj může docházet k vytváření
pracovních míst na venkově, které částečně
pomáhají
stabilizovat
obyvatelstvo
v
místech, kde je obdobných ekonomických
příležitostí poskrovnu.
Ing. Luděk Beneš, legislativní analytik SMS
ČR

Za účelem podpory tvorby koncepce rozvoje
agroturistiky byla mimo jiné založena i
pracovní
skupina
Agroturistika
při
Ministerstvu zemědělství, kde má Sdružení
místních samospráv ČR svého zástupce.
Pracovní skupina funguje od jara 2017 a od
tohoto data probíhala i tvorba koncepce,
která vyvrcholila v prosinci roku 2017, kdy
proběhlo
meziresortní
připomínkování
finální verze koncepce. Dále koncepce míří
ke schválení Vládě ČR.
Zástupce našeho Sdružení se pravidelně
účastnil jednání pracovní skupiny a
připomínkoval v průběhu tvorby koncepce
její obsah, tak aby v ní byly dostatečně
reflektovány
vlastnosti
a
potřeby
venkovských území.
Strategie je rozčleněna na dvě hlavní části a
to analytickou a návrhovou. Analytická část
se zejména zabývá definováním pojmu
agroturistika, popisem agroturistiky v
kontextu cestovního ruchu, analýzou aktérů
agroturistiky a možnostmi podpory rozvoje
agroturistiky. Návrhová část obsahuje vizi,
cíle, priority a opatření, které mohou vést k
jejich naplnění.
Sdružení místních samospráv ČR vítá vznik
tohoto
dokumentu,
neboť
rozvoj
Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 10

vydání 1/2018

Podpora regenerace sídlišť
Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně. Úvěr
se bude splácet měsíčními splátkami jistiny i
úroku a bez jakýchkoli sankcí ho bude
možné splatit předčasně.

V letošním roce otevírá Státní fond
rozvoje bydlení (SFRB) nový dotační a
úvěrový
program
zaměřený
na
regeneraci veřejného prostoru na
sídlištích. V průběhu měsíce července
letošního roku bude vyhlášena výzva k
předkládání žádostí o dotaci a úvěr v
rámci programu regenerace veřejných
prostranství na sídlištích. Výzva bude
zveřejněna na webových stránkách
SFRB (sfrb.cz).
Dotace budou poskytovány na základě
nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití
peněžních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na regeneraci veřejných
prostranství na sídlištích (dále jen „NV č.
390/2017 Sb.“). Plné znění toho nařízení
naleznete zde.
Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 %
uznatelných nákladů, nejvýše však může
činit 6 milionů Kč. na projekt. Spolu se
žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat
o úvěr na dofinancování projektu. Součet
výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č.
390/2017 Sb. nesmí překročit 90 %
uznatelných nákladů na projekt.
Podmínky splatnosti úvěru je nutné nastavit
tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let
od uzavření smlouvy. Úroková sazba se
odvine od výše základní referenční sazby

Žadatelem o dotaci zkombinovanou s
úvěrem je obec, na jejímž území se nachází
sídliště, pokud je pozemek, na němž má být
regenerace provedena, v jejím vlastnictví,
má platný územní plán, povolení pro stavbu,
projekt, který byl včetně každé změny
schválen zastupitelstvem obce. Obec nesmí
mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve
vztahu ke státním fondům či státnímu
rozpočtu.
Prostředky z Programu regenerace sídlišť se
dají využít na široké spektrum úprav a
oprav:
výstavbu nebo rekonstrukci místních
komunikací, chodníků a cyklistických
stezek,
výstavbu protihlukových stěn,
výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či
parkovacích státní,
zachování
nebo
zvýšení
podílu
nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu
a zpomalení odtoku přívalových vod),
odstranění nadzemního vedení vysokého
napětí a jeho nahrazení podzemním
vedením,
opravu či doplnění veřejného osvětlení,
realizaci
místních
protipovodňových
opatření,
realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti
sídliště,
úpravu veřejných prostranství – zejména na
opravu stávajících a zřizování nových
dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
výstavbu veřejných rekreačních nebo
sportovních ploch s příslušným městským
mobiliářem
a doprovodných ploch veřejné zeleně
spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
Podrobnější informace budou zveřejněny na
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webových stránkách Státního fondu rozvoje
bydlení. V případě dotazů prosím pište na
komunikace@sfrb.cz
nebo
podpory@sfrb.cz.
Z
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MMR: PRO VENKOV MÁ IROP PŘIPRAVENO OSM
MILIARD KORUN
konzultace jsou poskytovány bezplatně. Ke
konci roku 2017 vydal IROP Rozhodnutí o
poskytnutí dotace prvním projektům z výzev
MAS. Budou tak podpořeny projekty
zaměřené na kulturní dědictví z výzev MAS
Sokolovska a MAS Broumovska.

09.01.2018:
Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP),
který
spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj,
ukončil
hodnocení
integrovaných
strategií Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral
místní akční skupiny (MAS), které
mohou realizovat strategii CLLD z
IROP. Jejich počet se zastavil na čísle
178.
Titulek odkazuPro projekty na venkově tak
bylo rezervováno přibližně osm miliard
korun.
„Integrovaný regionální operační program
eviduje 364 vyhlášených výzev místních
akčních skupin v celkové částce 2,7 miliardy
korun. Témata vyhlašovaných výzev pro
předkládání žádostí o podporu jsou velmi
různorodá. Žadatelé mohou předkládat
projekty
například
na
podporu
předškolního, základního a neformálního
vzdělávání, zázemí pro sociální služby a
komunitní centra, podporu jednotek požární
ochrany kategorie II. a III., zlepšení
dopravní obslužnosti obcí nebo podporu
územního plánování,“ uvedla ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Žadatelé se mohou obrátit přímo na
zástupce místních akčních skupin. Tyto
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Změnu v podávání majetkových přiznání kromě
starostů a senátorů požadují také poslanci. Návrhy
však vláda zamítla a bude se o nich rozhodovat ve
Sněmo
technické změny.

Pokud se zákon o střetu zákon nezmění,
pro mnoho starostů je tento rok
poslední ve veřejné správě. I to zaznělo
na
kulatém
stole
iniciovaném
poslancem Markem Výborným, který se
v úterý 9. ledna 2018 konal v
Poslanecké
sněmovně.
Podle
představitelů samospráv je třeba právní
předpis změnit. Návrh debatovaný na
akci počítá s tím, že se z povinnosti
zveřejňovat majetková přiznání vyjmou
neuvolněné zastupitele. Jde o jednu ze
dvou
poslaneckých
legislativních
iniciativ na změnu zákona, která
upravuje
podávání
majetkových
přiznání zastupitelů. Svaz měst a obcí
ČR přitom dlouhodobě požaduje, aby
náhled
do
registru
majetkových
přiznání měly jen kontrolní orgány.
V dané věci už dříve podal ústavní stížnost
Senát a téměř polovina měst a obcí z celé
republiky podpořila petici Dobrovolného
svazku
obcí
Mikroregionu
SeveroLanškrounsko za změnu zákona o střetu
zájmů. Ministerstvo spravedlnosti však přes
všechny argumenty starostů, primátorů i
hejtmanů v současné době chystá pouze

„Je absurdní, že nikdo před přijetím zákona
neanalyzoval stav předtím. Vždyť i dříve se
majetková přiznání podávala a mohl se do
nich každý podívat, jen se musel nahlásit,“
říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a
starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a
dodává: „Stávající právní předpis je třeba
změnit, shodují se na tom samosprávy všech
velikostí, usnesení přijala před časem Rada
Svazu a v dané věci jsme podepsali také
společná prohlášení s Asociací krajů,
Sdružením místních samospráv a Spolkem
pro obnovu venkova.“
Jak na kulatém stole řekl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický,
zastupitelstvo v daném regionu nezávisle na
politické příslušnosti podpořilo inciativu
Dobrovolného
svazku
obcí
(DSO)
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, který
inicioval petici za změnu zákona. Podle
předsedy DSO a starosty Dolní Čermné
Petra Helekala ji podpořilo už 2 475 obcí.
„Nejenom, že podat majetková přiznání
ohrožuje bezpečnost a osobní svobodu
zastupitelů, je také časově i finančně
náročné,“ říká zástupce výkonného ředitele
Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává:
„Nedá
se
pochopit,
proč
se
při
elektronickém podávání mají uvádět data,
která už stát zná z jiných rejstříků,
například z katastru nemovitostí. A fakt, že
přiznání mají podávat i neuvolnění
funkcionáři, kteří za práci pro veřejnou
správu často berou jen symbolickou odměnu
v řádu stovek korun, je naprosto mimo
mísu.“
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Starostové i hejtmani proto už nějakou dobu
společně požadují, aby do registru
majetkových přiznání měly přístup pouze
pro kontrolní orgány tak, aby se citlivá data
nemohla zneužít. I podle starosty Svitav
Davida Šimka by zastupitelé měli být – co se
týče majetkových přiznání – ve stejném
režimu jako soudci. Šimek si myslí, že
aktuální pravidla velmi znevýhodňují lidi,
kteří jsou v politice už několik let. Navíc
neexistuje důvod, proč by měl někdo znát
stav společných účtů manželů, když jeden z
nich ve veřejné funkci není. Primátor
Jablonce nad Nisou Petr Beitl zdůrazňuje, že
změnu právního předpisu nelze ořezat jen
na neuvolněné a malé obce, zákon je podle
něj špatný úplně celý. Pouze vytváří
prostředí závisti a předjímá, že někdo chce
něco skrývat, což není pravda. Jablonecký
primátor si myslí, že minimum, které se dá
udělat, je omezit, kdo do registru
majetkových přiznání bude nahlížet a vědět,
kdo to udělá.
Shoda napříč celou samosprávou, která na
kulatém stole zazněla, panuje v tom, že
stávající zákon vytváří obrovské škody na
lidských zdrojích. Lidé, kteří si něco
vydělali, tak už nemají chuť ve veřejné
správě být. Poslanecké návrhy na změnu
zákona o střetu zájmů tento týden
projednala
vláda.
Zamítla
je
však,
rozhodovat se tedy bude v Poslanecké
sněmovně.
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IROP
ROZDĚLÍ
145
MILIONŮ
KORUN
MODERNIZACI A STAVBU NOVÝCH UČEBEN

15.01.2018:
Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP),
který
spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj,
rozdělí mezi osmnáct schválených
projektů z výzvy „Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání“ přes 145 milionů korun z
Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR). Dalších osm projektů za téměř
60 milionů korun bylo zařazeno mezi
náhradní projekty.
„Projekty pomohou k rozvoji dalšího
vzdělávání dětí, mimo běžné školní osnovy,
a přispějí tak ke smysluplnému naplnění
jejich volného času,“ říká ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Díky této výzvě jsou podpořeny projekty
obcí a měst, škol a školských zařízení, ale
také například knihovna a další zařízení
vhodná pro rozvoj zájmového, neformálního
a celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je
podpora
budování
a
modernizace
infrastruktury zájmového, neformálního a
celoživotního vzdělávání cizích jazyků,
moderních
a
digitálních
technologií,
přírodních věd, technických a řemeslných
oborů.
Největším

projektem

je

„Zázemí

NA

vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“ s dotací
17 milionů korun (EFRR), kde dochází díky
půdní vestavbě a dalším stavebním úpravám
ke vzniku čtyř moderních učeben ve čtvrtém
patře
budovy
na
místě
původně
nevyužívaných půdních prostor a balkónu. V
učebnách budou probíhat například kroužky
jako „Malý vědec“, „Řezbářský kroužek a
práce se dřevem“, „Počítačové programy
pro žáky druhého stupně“ či kroužky
angličtiny pro děti prvního i druhého
stupně. Dalším úspěšným žadatelem jsou
např. Chaloupky o.p.s. s projektem je
„Středisko Baliny - centrum pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání“ za
necelých 17 mil. Kč (EFRR). Chaloupky jsou
obecně prospěšnou společností zabývající se
nejen přírodovědným vzděláváním, ale také
vzděláváním
zaměřeným
na
životní
prostředí, který působí v Kraji Vysočina.
Dojde k vybudování tří specializovaných
učeben zaměřených na různé oblasti
environmentální výchovy (půda, voda,
biosféra) a také učebny řemesel na
pracovišti Baliny u Valašského Meziříčí.
Společně s výzvou „Infrastruktura pro
zájmové,
neformální
a
celoživotní
vzdělávání“ byla vyhlášena i výzva č. 57
„Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání (SVL – sociálně
vyloučené lokality)“, kde v současné době
probíhá hodnocení.
Další finanční prostředky pro rozvoj
vzdělávacích aktivit jsou připraveny ve
výzvách č. 66 – ITI; 67 – IPRÚ a 68 – CLLD,
kde aktuálně jednotlivá města či MAS
(místní akční skupiny) vyhlašují své
podvýzvy v souladu se schválenými
strategiemi pro daná území.

pro
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