MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

16

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Zpracoval:

Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník MěÚ Hranice

Název bodu:

Členství města Hranic ve Svazu měst a obcí České republiky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
členství města Hranic ve Svazu měst a obcí České republiky a podání žádosti o přijetí do
této organizace.
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR pro rok 2019
a)
odd.§ 6171 pol. 5179 orj 15 org 30 00000 000000 + 59.000 Kč
b)
pol. 8115
+ 59.000 Kč
ad a) výdaje na členský příspěvek Svazu měst a obcí pro rok 2019
ad b) financování – zapojení zůstatku hospodaření

Důvodová zpráva:
Město Hranice dosud není členem Svazu měst a obcí České republiky, což u měst této
velikosti představuje naprostou výjimku.
Svaz měst a obcí České republiky (dále jen Svaz) sdružuje 2745 obcí, tj. 43,9 % z celkového
počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 430 896 obyvatel, což z
celkového počtu obyvatelstva České republiky představuje 79,7 %.
Pokud se týká výše členského příspěvku, skládá se z pevné části, která pro obce zařazené
do komory měst činí 5000,- Kč. A dále z variabilní části, která činí 3,- Kč na obyvatele. Při
počtu obyvatel Hranic 17 974,-Kč (stav k 1. 1. 2019) tato činí 53 922,- Kč. Celkový roční
příspěvek pro město Hranice tedy za rok 2019 je ve výši 58 922,- Kč. Dále je stanovena na
variabilní část členského příspěvku valorizační doložka 2 % se zaokrouhlením na 2
desetinná místa, která se uplatní každý kalendářní rok počínaje rokem 2020.
Výhody členství a cíle Svazu jsou uvedeny v Přílohách předloženého materiálu. Vedle těchto
zmiňovaných výhod je zřejmá ještě jedna. Svaz je respektovaným partnerem Vlády české
republiky. Není to jen vystupováním a profesionalitou představitelů svazu, ale důvodem je i
velká členská základna. Jistě můžeme si říci, že Svaz vše vyjedná a vybojuje pro
samosprávy i bez Hranic. Je to sice pravda, ale kdyby si to tak řekla většina obcí? Nelze být
donekonečna černým pasažérem.
Rada města Hranic svým usnesením 258/2019 – RM 6 ze dne 26. 2. 2019 doporučila
zastupitelstvu města schválit členství ve Svazu města a obcí České republiky a podání
žádosti o přijetí do této organizace.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Radou města

26. 2. 2019

Bez připomínek

Mgr. Lucií Jandovou

26. 2. 2019

Bez připomínek

Výsledek

Přílohy:
Příloha č.1_výhody členství.docx
Příloha č.2_Cíle svazu.docx
Příloha č. 1

Proč se stát členem ve Svazu měst a obcí České republiky
Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty
místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí
na národní i evropské úrovni, která mohou významně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí.
Svaz jako obhájce zájmů samospráv
Svaz se zaměřuje na připomínkování legislativy v oblasti služeb v obecném zájmu, veřejných zakázek, veřejné
podpory a partnerství veřejného a soukromého sektoru, sociálních služeb a školství a usiluje o to, aby výkon
těchto agend neznamenal pro obce vyšší administrativní a finanční zátěž. Svaz je povinným připomínkovým
místem (tj. legislativní návrhy týkající se samospráv musí být předloženy Svazu k připomínkám):



Svaz připomínkuje legislativní návrhy na národní úrovni a na úrovni Evropské unie.
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od roku 2004 je Svaz, jako organizace s celorepublikovou působností, povinným připomínkovým místem
.



v červenci 2005 byla uzavřena nová dohoda mezi vládou ČR a Svazem o vzájemné spolupráci a
konzultacích - první jednání mezi vládou ČR a Svazem proběhlo 15. února 2006. Na základě dohody
probíhají jednání ve Strakově akademii každoročně (18. července 2007, 1. října 2008, 27. července
2009, 22. září 2010, 9. září 2011, 7. února 2012, 30. ledna 2013, 18. září 2013, 20. října 2014, 12. října
2015, 11. června 2016 a 5. června 2017).



Svaz se soustředí zejména na posílení daňových příjmů a úhradu výkonu přenesené působnosti.

Svaz jako informační zdroj a jeho poradenská činnost



Svaz pravidelně informuje o národní legislativě s dopadem na obce, problematice, které obce aktuálně
řeší, a dalších novinkách prostřednictvím tištěného dvouměsíčníku Informační servis, elektronického
zpravodaje a webových stránek.



Svaz poskytuje svým členům poradenství v oblasti práva, legislativy a grantových možností.



Svaz každoročně organizuje tzv. Krajská setkání, na kterých se projednávají aktuální témata v oblasti
legislativy, politik, vytváří se prostor pro diskusi starostů, pro výměnu názorů apod. Podněty z krajských
setkání jsou zohledňovány v další činnosti Svazu.



Svaz podporuje obce a města v jejich zapojování se do mezinárodní spolupráce, do mezinárodních sítí
a projektů - zprostředkovává možnosti partnerské spolupráce měst nebo podporuje zapojování do
projektů zaměřených na transformační spolupráci, poskytuje členským obcím zdarma poradenství
v oblasti grantových možností na podporu spolupráce měst.



Svaz zpracovává analýzy dopadu evropské legislativy na města a obce, které zdarma poskytuje svým
členům.



Svaz organizuje semináře a konference zaměřené na různé oblasti fungování obcí. Z pravidelných akcí
je možné uvést Finanční konferenci zaměřenou na problematiku financování obcí a Právní konferenci,
která je reakcí na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků
úřadů. Má za cíl informovat se o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánové záměry. Má také
zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy.



Svaz pro starosty organizuje studijní pobyty v zemích EU, jejichž cílem je získání zkušeností a znalostí o
fungování institucí EU.
Svaz společně s nizozemských Svazem měst a obcí, VNG International, založil v roce 2003 dceřinou
společnost MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí), která poskytuje poradenské, manažerské a
výzkumné služby obcím. MEPCO je zapojeno do mezinárodních projektů, do kterých mají členské obce
příležitost se zapojit a při tom využívat služby poskytované dceřinou společností v rámci těchto projektů.

Praktické výhody členství ve Svazu



právní poradenství



poradenství poskytované členům Svazu při hledání partnerů pro projekty spolupráce obcí (Town
Twinning),



přístup do členské sekce webových stránek



možnost podílet se na činnosti Svazu a na formování jeho politiky prostřednictvím členství v odborných
komisích Svazu, účastí na jednání vrcholných orgánů Svazu (Sněm Svazu) či podněty, co by Svaz měl
prosazovat,



možnost zastupovat Svaz na mezinárodních konferencích a jiných akcích jako jeho zástupce,



možnost aktivně se zapojit do vytváření legislativy a politik v rámci ČR i EU, a tím ovlivnit právní
prostředí pro fungování obce,



možnost zapojit se do mezinárodních projektů zaměřených na výměnu zkušeností v různých oblastech
místní správy,
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dvouměsíčník Informační servis (INS) zdarma zasílaný členům Svazu,



elektronický zpravodaj s přehledem novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu,



výhodné podmínky při získání Svazových publikací,



slevy na nákup softwaru ASPI (legislativní normy ČR) pro členy Svazu

Příloha č. 2

Svaz měst a obcí České republiky
Hlavní cíle


obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji



podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě



podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat
tak vliv obcí v legislativní oblasti



informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi
připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území



posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí



vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv



podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je zaměřena především na oblast legislativy a
různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají
života obcí. Svaz se vyjadřuje k návrhům zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíněných opatření.
Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se meziresortních
připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a v poslaneckých i senátních
výborech. V roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem. V roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné
spolupráci s vládou ČR.
Svaz měst a obcí ČR je i akreditovanou vzdělávací institucí pro vzdělávání úředníků územních samosprávných
celků. Udělené akreditace ministerstva vnitra pro program „Veřejné zakázky a odpovědné veřejné zadávání“
(AK/PV- 672/2018, AK/VE-388/2018 a AK/I-45/2018) opravňují Svaz nabízet úředníkům a vedoucím úředníkům
obcí a měst vzdělávací semináře, které si mohou započítat do své zákonné povinnosti vzdělávat se. V rámci
realizovaného projektu "Efektivní správa obcí" Svaz nabízí obcím a městům tyto akreditované semináře pro jejich
úředníky zcela zdarma.
Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat
podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí. Aktivně se účastní činnosti Evropské rady obcí a
regionů (CEMR), Výboru regionů (CoR) a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy (CLRAE). Je
zapojen i ve Světové organizaci měst a samospráv (UCLG). Svaz se rovněž účastní různých mezinárodních
projektů, do jejichž realizace zapojuje své členy, a podporuje města a obce v navazování partnerské spolupráce.
Je aktivní v oblasti transformační spolupráce se zeměmi jihovýchodní a východní Evropy.
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