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Místní samosprávy - vize Vize 2020 (raději dříve)
1. Státní správa
-

dokončení financování přenesené působnosti výkonu státní správy
uzákonění finančního krytí nových povinností samospráv
kompetenční změny: řešení vazby místní samosprávy a zemědělského podnikání

2. Samospráva
nevýhody krajského uspořádání:
- zřízení krajů nepřineslo snížení počtu úředníků
- menší přehled o potřebách spravovaného území, menší efektivita hospodaření
- nedostatečná transparentnost, nemožnost kontroly spravování území z nižší
samosprávné úrovně
- nejednotné spravování území státu v povinnostech a kompetencích, které občané
vnímají jako státní
návrh na řešení:
- maximálně posílit nezávislost místních samospráv na kraji, zejména finanční

3. Financování místních samospráv
3.1. Sdílené daně
- objem 130 mld. Kč je ze státního rozpočtu rozdělován neodůvodněně, nesystémově
a diskriminačně
- v EU je podíl finanování mezi nejmenší a největší obcí 2-2,5, u nás je to 4,5 násobek
- dnešní stav je v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy
- maximální navýšení počtu obyvatel (zaměstnání, školy, kultura, sport…) je 1,2
násobek
- neexistují rozdíly v povinnostech a kompetencích místních samospráv
- za recese velká města omezují investiční aktivity, malé obce se potýkají s existenčními
problémy
- návrh na řešení: na základě analýzy nastavit odůvodněný systém financování obcí
na základě respektování oprávněného nároku všech občanů na srovnatelnou úroveň
a možnosti samosprávné služby
3.2. Dotace
- jsou příčinou nerovnoměrného rozvoje území:
- osobní a politické zájmy koncentrují dotace do výběrových lokalit a oblastí
- podpora privilegovaných projektů na úkor ostatních samospráv
- podporují plýtvání a omezují kompetence, svobodu a nezávislost místních samospráv:
- velká část prostředků je utracena ne podle potřeb obcí a jejich obyvatel, ale podle
toho, na co jsou právě k dispozici dotace
- svévolné rozhodování o přidělování dotací je živnou půdou korupce
- návrh na řešení: zrušení podstatné části nenárokových dotací a převedení prostředků
do RUD pro obce

