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Obecní úřad informuje
Tříděný odpad - PLAST
Touto cestou bych chtěl požádat všechny občany, kteří využívají službu „sběr plastů
do žlutých pytlů“ od domů, aby se snažili tyto pytle odevzdat na vyvezení zcela
zaplněné. Stále častěji se stává, že jsou před domem nachystány dva pytle a oba jsou
zaplněny jen z poloviny. Tato služba je pro občany zdarma, ale obec tyto pytle musí
nakupovat a není to úplně zanedbatelná finanční položka. Proto apeluji na vstřícnost
ze strany občanů, aby se snažili maximálně využít kapacitu těchto žlutých pytlů.
Děkuji za pochopení.
Pro ty občany, kteří tuto službu ještě nevyužívají a chtěli by se zapojit, nechť se
dostaví na obecní úřad a požádají si.
Ladislav Lípový - starosta
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Poplatky na rok 2022
Poplatek za odpad
Sazba: 560 Kč/poplatník/rok (280 Kč/poplatník/pololetí)
1) ve dvou stejných splátkách: 280 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
280 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2022
2) jednorázově na celý rok:
560 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
přihlášení), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může požádat o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

Poplatek ze psů
Sazba/rok:

80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Splatnost: 31. 3. 2022
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
ztráta, darování, prodej).
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
V současné době
doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků za odpady (např. 12400003),
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Prosíme o úhradu ve správné výši:
poplatek za odpad (za dům):
počet poplatníků x sazba (280 Kč/pololetí nebo 560 Kč/rok)
poplatek ze psů (za dům):
1 pes (1 držitel): 80 Kč
více psů (1 držitel): 80 Kč + 120 Kč + 120 Kč ...
více psů (každý jiného držitele): 80 Kč + 80 Kč + 80 Kč ...
Pokud nemáte možnost převodu na účet, můžete zaplatit do pokladny ObÚ v úřední dny
pouze pondělí a středa
8-12, 13-17 hod.
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Blahopřání jubilantům
Jiřina Šimíčková
Věra Horáková
Marie Valová
Vlasta Richterová
Hana Kuběnová

Aleš Lošák
Božena Slováčková
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.

Počet občanů Závišic - statistika roku 2021
muži

ženy

celkem

557

531

1.088

- se narodili

8

7

15

- zemřeli

4

9

13

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

11

9

20

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

11

10

21

561

528

1.089

k 31. 12. 2020
v průběhu roku 2021

k 31. 12. 2021

Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční ve středu 9. února 2022 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Certifikát o prodělaném očkování na covid-19 na akce KD vždy s sebou.
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Pozvánka do obecní knihovny
Ráda bych vás pozvala do místní knihovny. Možná si myslíte, že u nás
nenajdete nic zajímavého, ale opak je pravdou. I v naší knihovně najdete
novinky našich i cizích autorů. I my máme nové nejprodávanější tituly.
Od známé současné spisovatelky Aleny Mornštajnové máme všechny její knihy,
i poslední vydanou knihu „Listopád“. Od dalšího velice oblíbeného spisovatele Patrika
Hartla si můžete půjčit i poslední a nejprodávanější knihu „15 roků lásky“. Velice
populární jsou nedávno vydané knihy od Karin Lednické „Šikmý kostel“. Oba díly
u nás najdete. Můžete si vypůjčit i nejnovější román Radky Třeštíkové „Tajemství“
a také nový román oblíbené spisovatelky Táni Keleové-Vasilkové „Zrcadlo“. Dále
od spisovatele historických románů Vlastimila Vondrušky dílo „Královražda
na Křivoklátě“. Pro milovníky detektivek máme celou řadu od spisovatele Roberta
Bryndzy. Milovníci severské krimi si mohou vypůjčit poslední román od Jo Nesba
„Království“. Dalším oblíbeným spisovatelem detektivek je Lars Kepler, i od něho
máme celou sérii. Zajímavé čtení je i kniha Roberta Šlachty „Třicet let pod přísahou“.
Najdete u nás i knihy, podle kterých byly nedávno natočeny filmy. Například
„Aristokratka“ od Evžena Bočka nebo „Gump. Pes, který naučil lidi žít“ podle knihy
Filipa Rožka. Pěkné a zajímavé knihy máme pro děti a mládež.
Knihy se půjčují v pondělí a středu 15-17 hod.
Roční poplatek je 20 Kč.
Těším se na vás
Jana Janková, knihovnice

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek nového roku v naší mateřince oslavila část starších dětí účastí
na lyžařském kurzu – Lyžujeme se sluníčkem, který pořádá lyžařská škola
SUN Outdoor na Bílé. Dětem zpočátku kurzu moc nepřálo počasí a občas
nám tam také zapršelo, ale malí lyžaři byli stateční a odolali i těmto
nepříznivým podmínkám a poctivě se učili lyžovat a trénovat techniku. Kurz
trval celý týden a na konci se konaly lyžařské závody.
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Mladší děti a ty, které nelyžovaly, se zatím věnovaly
tématu Tří králů, vyráběli si koruny, plnili tříkrálové
úkoly a užívaly si dalších aktivit v mateřské škole.

Další týden byl ve třídě Skřítků věnován tématu „Co děláme celý rok“ – děti si
povídaly o ročních obdobích, naučily se novou básničku
a písničku a vyrobily a na procházce pověsily věnec
hojnosti. Čiperky se v tomto týdnu věnovaly zimě,
vlastnosti ledu a při té příležitosti dělaly různé pokusy
s ledem, sledovaly pod lupou sněhové vločky, malovaly
do sněhu a na sklo a sledovaly ledové květy. Naučily se
píseň Měsíce – kterou se naučily všechny měsíce v roce.
Samozřejmě jsme také nezapomněli na zvířátka, která
v zimě potřebují dokrmit. V obou třídách se tedy děti
učily, jak se starat o zvířátka v zimě, která zvířátka
potřebují naši pomoc a jak jim pomáhat.
Navštívilo nás také Divadlo Koloběžka, s pohádkou
„O popletené zimě“, která děti velice bavila a v mnohém
také poučila.
V lednu také probíhá bruslení dětí na zimním stadionu
v Novém Jičíně a my jsme rádi, že konečně můžeme
rozvíjet pohybové dovednosti dětí, ať je to realizací
bruslení, či lyžování. Děti navštěvují kroužky také
v naší mateřince.
Třída Čiperek se zapojila do soutěže „O pohár vědy“. Jedná se o 11. ročník soutěže,
která je letos věnována Leonardu Da Vinci. Jedná se o soutěž, při které děti plní
zadané úkoly, při kterých objevují fyzikální zákony, prohlubují si vědomosti v oblasti
přírodních věd a techniky. Budeme věřit, že letos se nám povede soutěž dokončit
a umístit se na nějakém pěkném místě.
Na konci měsíce se konaly schůzky pro rodiče předškoláků, na kterých se
konzultoval jejich nástup do první třídy.
Věříme, že život se bude pomalu vracet do normálu a děti z naší mateřinky si užijí
i další měsíce v kruhu svých kamarádů objevováním, učením a společným hraním si.
Drže nám palce!
Bohdana Jarolímová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Se základní školou Vás vítáme v novém roce. Za celou školu Vám přejeme hodně
štěstí, lásky a hlavně zdraví a doufáme, že tento rok bude zase o něco lepší než ten
předchozí.
Jen co si děti užily všechny vánoční zvyky a tradice, skočily do nového roku hezky
svižně.
Někteří žáci prvního a druhého ročníku absolvovali hned první týden v novém roce
lyžařský kurz – Lyžujeme se sluníčkem, na který jsme každý den dojížděli
do SKI-areálu Bílá do lyžařské školy SUN Outdoor, počasí nám sice moc nepřálo,
ale děti si to i přesto náramně užily. Na konci se také trochu závodilo a následovalo
vyhlášení nejlepších lyžařů sezóny. Za svou snahu dostaly všechny děti krásné
diplomy, dobrůtky a hlavně medaile, ze kterých měly obrovskou radost. Velké
poděkování patří instruktorům, kteří se dětem na sjezdovce věnovali a naučili je
lyžovat. Byl to náročný týden, ale děti jej zvládly na jedničku.
Tento krásný zimní sport si užily i starší děti z 3. až 5. ročníku, kterým, poslední
lednový týden, patřila sjezdovka v Kopřivnici. Bylo úžasné pozorovat, jak se děti den
ode dne ve svých dovednostech zlepšují a lyžování si užívají. I tento kurz byl
ukončen velmi napínavými závody, které nakonec všechny děti úspěšně zvládly
a byly také ohodnoceny. A opět je potřeba poděkovat instruktorům, kteří děti
na tomto kurzu vedli, a to především paní ředitelce Šárce Chalupové a paní učitelce
Petře Váňové.

A pak už nadešel dlouho očekávaný den. Pondělí 31. ledna, den zhodnocení společné
práce a rozdání vysvědčení za první pololetí školního roku 2021/2022. A protože se
celé pololetí všechny děti pilně učily a vzorně připravovaly na vyučování, odcházely
domů s vysvědčením v ruce a s úsměvem na tváři.
Aleš Jarolím
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Základy správy obce
Na podzim letošního roku proběhnou volby do zastupitelstva obce, proto je vhodné si
osvětlit alespoň zjednodušeně základní aspekty fungování obce.
Každý člověk se občas setká s tvrzením „to je obce“, „to je povinností obce“, „to je
obecní“, přičemž ne každý si uvědomí, co je tou obcí myšleno. Za obci se považují
všichni občané na vymezeném území, kteří si zajišťují jako celek samostatně své
záležitosti. Povinností obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
nikoliv jednotlivců, nýbrž svých občanů jako celku. Zákonnou povinností obce je rovněž
chránit veřejný zájem. Má se tím na mysli hájení nejen zájmů místních, ale i
nad obecních s větším přesahem (regionálních, krajských, státních, evropských).
Příkladem může být oblast životního prostředí, dopravní obslužnosti apod. Pozornému
čtenáři jistě neunikne, že zájmy místní a nad obecní mohou být v rozporu a není
jednoduché vždy nalézt nejvhodnější řešení.
Aby obec mohla plnit své poslání vlastní, majetek a nakládá s ním, a to obdobně jako
jednotlivci či soukromé společnosti. Na rozdíl od jednotlivců, kteří mají svobodnou vůli
hospodařit se svým majetkem prakticky libovolně, tedy i nehospodárně, má obec
omezení spočívající v povinnosti nakládat s majetkem účelně (vhodně), hospodárně
(ekonomicky výhodně) a transparentně (průhledně a veřejně kontrolovatelně). Tyto
povinnosti nejsou pouze stanovené, nýbrž i vymahatelné.
Jak ovšem může obec přijít k majetku? Nejčastějším způsobem je to na základě právních
předpisů při vzniku obce. Dále jsou to daňové příjmy dle klíče určeného zákony,
poplatkové příjmy, které si obec sama stanovila (např. poplatek ze psů, za svoz odpadů),
příspěvky státu na výkon státní správy či dotace na konkrétní projekty a ze samotného
hospodaření obce (např. nájmy, prodeje). Tak jako v každé domácnosti, má i obec
výrazné výdaje vznikající při plnění svých úkolů (údržba svého majetku, podpora
kultury, náklady na provoz svých zařízení atd.). Aby bylo hospodařeno, jak se má, musí
být veškeré příjmy a výdaje zahrnuty každoročně do rozpočtu obce.
Výše popsaná oblast působnosti obce se nazývaná samostatnou působností – samostatné
zajišťování vlastních záležitostí. Kromě toho vykonávají obce podle učeného druhu
obecního úřadu i určitou část správy státu přenesenou z centra státu do regionů, která se
nazývá přenesená působnost.
Orgány obce
Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby všichni občané obce pokaždé
rozhodovali o záležitostech obce jednotlivě. Proto se každé čtyři roky konají volby
do obecních zastupitelstev, kde občané obce volí své zástupce do nejvyššího orgánu
obce, tj. zastupitelstva. K pravomocím zastupitelstva patří nejvýznamnější záležitosti,
jako např. schvalování rozpočtu, zřizování právnických osob, rozhodování o převodu
nemovitostí, volba členů rady obce, je-li zřízena, starosty a místostarosty, vydávaní
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obecně závazných předpis pro své území a mnoho dalších. Zastupitelstvo rovněž stanoví
počet svých členů na další volební období v rámci zákonného rozmezí dle počtu
obyvatel. Například v obcích od 500 do 3000 obyvatel je možné mít 5 až 15 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhoduje také o tom, kteří zastupitelé budou vykonávat
určitou funkci jako uvolnění, tzn. na místo své práce či podnikání budou pracovat
pro obec za odměnu stanovenou dle funkce a velikosti obce nařízením vlády. Ostatní
zastupitelé mohou být odměňování pouze za předpokladu, že o výši své odměny sami
rozhodnout, a to v rozmezí opět stanoveném rozmezí s dle velikosti obce.
Zastupitelstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce na území dané
obce. Před samotným zasedáním zastupitelstva obecní úřad informuje alespoň sedm dní
předem o navrženém programu, místě a době jeho konání na své úřední desce
a obvyklým způsobem v dané obci (např. rozhlasem, na webových stránkách apod.).
Zasedání se může účastnit veřejnost. Občané obce mají právo se na zasedání
zastupitelstva vyjadřovat.
O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, do něhož může na obecním úřadu
každý nahlédnout. V některých obcích je standardem pořizování i video on-line
přenosu, což zákon neukládá, avšak přispívá to k informovanosti veřejnosti.
Nejdůležitější součástí zápisu jsou přijatá usnesení k projednávaným bodům, která jsou
závazná vůči těm, kterým jsou určena. Konkrétně si lze představit usnesení schvalující
prodej majetku obce včetně související smlouvy, které zavazuje starostu podepsat
příslušnou smlouvu, popř. zaměstnance obecního úřadu konat s tím související úkony,
usnesení schvalující rozpočet obce, které zavazuje celý obecní úřad a jeho organizace
podle něj hospodařit, jakož i ukládací usnesení, kterým zastupitelstvo uloží některému
svému členu (nejčastěji starostovi či místostarostovi) konat v určité záležitosti
požadovaným způsobem.
K přijetí usnesení zastupitelstva je nutná nadpoloviční většina jeho členů. Podávat
návrhy na přijetí usnesení může každý člen zastupitelstva. V praxi jsou však nejčastější
navrhovatelé uvolnění zastupitelé (starosta či místostarosta), kteří s pracovníky
obecního úřadu zpravidla podklady připravují. Proti podanému návrhu může, kterýkoliv
zastupitel podat protinávrh. Pořadí hlasování o protinávrzích, proces přípravy podkladů,
jakož i podrobnosti jednání zastupitelstva si upravuje tento orgán ve svém jednacím
řádu.
Kromě práva předkládat zastupitelstvu, popř. dalším orgánům obce návrhy
na projednání, mohou zastupitelé vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu,
předsedy výborů a vedoucí organizací obce, zaměstnance obce, včetně zaměstnance
organizací zřízených obcí (ve věcech, souvisejících s výkonem jejich funkce), přičemž
písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
Členové zastupitelstva disponují dalšími specifickými právy a povinnostmi. Předně jsou
povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popř. jiných orgánů obce, kterých jsou
8

Zpravodaj/únor 2022
členy, plnit úkoly, které jim tyto orgány uloží a zejména hájit zájmy občanů obce
a jednat a vystupovat, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce.
Zpravidla ve větších obcích či městech funguje další orgán obce, kterým je rada obce,
která je volena z řad členů zastupitelstva. Pokud bychom srovnali řízení státu s řízením
obce, lze s jistou nepřesností říci, že zastupitelstvo obce lze srovnat s parlamentem státu
a radu obce s vládou. Tak jako počet členů zastupitelstva i počet členů rady musí být
lichý, a to v rozmezí 5 až 11 členů. Nesmí však přesáhnout třetinu počtu členů
zastupitelstva. V případě menší obce je tak možné radu zřídit pouze při minimálně
patnácti členném zastupitelstvu. Radu za daných podmínek zřizuje zastupitelstvo z řad
svých členů s povinnou účastí starosty a místostarosty. Rada je orgán výkonného
charakteru, který např. zabezpečuje hospodaření schváleného rozpočtu, stanovuje počet
zaměstnanců obce, plní vůči svým organizacím úkoly zřizovatele (např. jmenuje
a odvolává jejich ředitele). Vydává rovněž nařízení obce, jako je tržní řád upravující
podmínky prodeje mimo provozovny. V obcích, kde není rada zřízena jsou její
pravomoci rozděleny mezi zastupitelstvo a starostu obce.
Jak zastupitelstvo, tak i případně rada jednají v určitých intervalech, přičemž pro chod
obce je nezbytné, aby byla řízena permanentně osobou z řad zastupitelů a ta zastupovala
obec při jednání s občany a partnery obce. Touto osobou je starosta, kterého zastupuje
místostarosta, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva. Starosta např. disponuje
určitými organizačními pravomocemi jako je svolávání a řízení zastupitelstva a rady,
za určitých podmínek může jmenovat tajemníka obecního úřadu (což se děje zpravidla
u větších obcí), který plní úkoly zaměstnavatele pro zaměstnance obecního úřadu.
Není-li funkce tajemníka obecního úřadu zřízena, zajišťuje tuto činnost starosta.
Těžištěm práce starosty je však plnění vůle zastupitelstva, popř. rady, je-li zřízena.
V obcích, kde rada nepůsobí, vykonává částečně její pravomoci starosta. Z těchto
kompetencí lze například uvést zabezpečování hospodaření obce dle schváleného
rozpočtu, plnit úkoly zřizovatele vůči organizacím obce. Zde si lze pod tímto představit
třeba jmenování či odvolávání vedoucích těchto organizací, stanovování jejich platů
a odměn apod. Dále mezi tyto pravomoci vykonávané za radu patří zřizovat komise,
kontrola obecního úřadu atd. Pokud jde o rozhodování věcí v působnosti zastupitelstva
je síla hlasu starosty shodná s ostatními členy zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že
na přípravě projednávaných věcí v zastupitelstvu se starosta převážně podílí, je jeho
neformální vliv na rozhodnutí zastupitelstva často vyšší než u ostatních zastupitelů.
K zajištění podkladů pro jednání ostatních orgánů obce, k provádění
administrativních a odborných činností obce slouží další orgán obce, kterým je obecní
úřad. Jeho velikost je zpravidla odvislá od velikosti obce a od množství státní správy,
přenesené na obec. Obecní úřad tvoří jeho zaměstnanci spolu se starostou
a místostarostou. Včele obecního úřadu je starosta, který za jeho činnost zodpovídá
a vyřizuje případné stížnosti na jeho provoz.
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Kromě výše popsaných orgánů obce existují dále orgány poradní a iniciativní.
Zastupitelstvo zřizuje vždy kontrolní a finanční výbor. V čele těchto výborů může být
pouze člen zastupitelstva, naproti tomu řadový člen nemusí být občan dané obce.
Při personálním obsazování výborů lze zohlednit např. specifické požadavky
na odbornost s ohledem na předmět činnosti výboru apod.
Úkolem finančního výboru je zejména kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce, popř. plnění zadání zastupitelstva. Konkrétně by měl dávat
zastupitelstvu doporučení např. k prodejům, koupím či pronájmům obce z hlediska
jejich výhodnosti, k návrhu rozpočtu obce a jeho změnám.
Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, tj. zda starosta či
obecní úřad řádně plní vůli zastupitelstva, kontroluje dodržování předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem (mimo oblast přenesené státní správy). Může být pověřen
zastupitelstvem dalšími kontrolními úkoly.
Výbory pořizují ze své činnosti zápis a jejich závěry jsou přijímány formou usnesení,
pro které hlasovala nadpoloviční většina jejich členů.
V podobném duchu jako výbory vůči zastupitelstvu může rada a není-li zřízena tak
starosta zřídit komise. Tyto pomocné orgány jsou pak odpovědné svému zřizovateli.
V praxi bývají počty a druhy komisí velice různorodé v každé obci. Např. komise
kultury, sociálních věcí, životního prostředí a mnoho dalších. V praxi lze vysledovat,
že pozitivní vliv činností komisí je velice diskutabilní. Nejvýznamnější vliv na přínos
komisí je složení jejich členů a využívání jejich práce orgány, kterými byly zřízeny.
Odpovědnost volených orgánů obce
Stávající občanský zákoník upravuje obecnou úpravu všech právnických osob, tedy
i obce. V této souvislosti je nejvíce diskutováno jeho ustanovení upravující tzv. péči
řádného hospodáře. (§ 159): „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se,
že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se
za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“
Kritérium nezbytné loajality se na první pohled zdá být jednoduchým. Každému přeci
musí být zřejmé, že člen orgánu obce jednoduše řečeno musí chránit zájmy své obce.
Otázka, co je zájmem obce je už složitější (někdo upřednostní budování obchodního
centra jiný ochranu přírody).
Co si je třeba představit pod kritériem „potřebné znalosti“? Vždyť pro pozici člena
obecního zastupitelstva, rady či pozici starosty nejsou stanovena žádná specifická
odborná kvalifikační kritéria a tato kritéria ani stanovit nelze. Znamená to tedy, že člen
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orgánu obce nemusí mít žádné specifické odborné znalosti, ale postačuje mu takříkajíc
„zdravý selský rozum“? Do určité míry to tak samozřejmě je. Nutné je rozhodovat
se znalostí všech relevantních faktů, které zastupitel zná ze svého profesního postavení
nebo je musí získat od obce, zpravidla z podkladů k projednávané věci.
Potřebná pečlivost, by na první pohled měla být u člena orgánu obce samozřejmostí.
Formální hodnocení případného soudu však může být jiné, neboť se jedná o pojem
značně neurčitý. S ohledem na existující judikaturu Nejvyššího soudu ČR, podle které
se nelze zprostit jednoduše odpovědnosti pouze poukazem na následování doporučení
odborných poradců, je zřejmé, že členové orgánů obce by měli velice vnímat značnou
odpovědnost spojenou s výkonem jejich funkce.
Kdo není v daném případě schopen péče řádného hospodáře je povinen z toho pro sebe
vyvodit důsledky. Není zde zpravidla myšleno odstoupení z funkce, nýbrž raději
při nedostatku informací o rozhodované věci se zdržet hlasování. Nepůjde ovšem
o nedbalé jednání, pokud zastupitel bude rozhodovat na základě podkladů od obce,
o jejichž správnosti neměl důvodu pochybovat (i kdyby se později ukázaly jako
nesprávné).
Porušením povinnosti péče řádného hospodáře může vést k odpovědnosti. Představit si
zde lze v prvé řadě politickou odpovědnost představitelů obce s rozhodovací
pravomocí, tj. možnost odvolání u volených osob a výpovědi u zaměstnanců obce
(zde na základě pracovně právních předpisů), občanskoprávní odpovědnost, tj. možnost
vymoci na osobách, které svým rozhodnutím způsobily obci škodu náhradu
a v poslední řadě také odpovědnost trestně právní, tj. hrozba trestu za jednání mající
znaky trestného činu (např. trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku).
Jak eliminovat riziko porušení povinnosti péče řádného hospodáře? Pro eliminaci rizika
na straně voleného zástupce jednoduché doporučení bohužel neexistuje. Obec musí být
akceschopná, a tak jako podnikatel je oprávněna jednat s určitým (přijatelným)
podnikatelským rizikem. Především je nutné rozhodovat na základě dostatečných
informací. Tyto mohou vycházet jak z obce samé, tak i od externích pracovníků.
Při rozhodování o věci vyhotovovat dostatečně podrobně zápisy o projednávání, které
mohou sloužit jako obhajoba při případném trestním stíhání. Pokud se vyskytne
důvodná pochybnost o pravdivosti předložené informace na základě, které má být
rozhodnuto, a to jak na základě podnětu opozice, občanů či médii, mělo by to vést
k důkladnějšímu získání informací o předmětu rozhodování.
Pracovně právní a volební souvislosti
Je zřejmé, že práce pro obec v jakékoliv funkci je časově náročná. Každý, kdo zvažuje
možnost působení ve volených orgánem obce by si měl zvážit své pracovní a osobní
možnosti.
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Výkon funkce voleného člena orgánu obce je překážka v práci z důvodu obecného
zájmu. Zákoník práce rozlišuje trvalé a krátkodobé uvolnění z práce. Při trvalém
uvolnění po dobu výkonu takové funkce zaměstnanec pro zaměstnavatele práci vůbec
nekoná, proto od něj nepobírá mzdu. Na místo toho pobírá odměnu od obce.
Po skončení výkonu funkce musí zaměstnavatel zaměstnance zařadit na původní práci
a pracoviště. Není-li to možné kvůli tomu, že původní práce odpadla nebo pracoviště
bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit jej podle pracovní smlouvy. V době,
kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon člena zastupitelstva obce,
mu nesmí dát zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru z většiny výpovědních
důvodů. Na ostatní způsoby skončení pracovního poměru se výše uvedené omezení
nevztahuje. Pracovní poměr tak může skončit například uplynutím doby určité.
U krátkodobého uvolnění z práce v případě neuvolněného člena zastupitelstva je jeho
zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy, a to v rozsahu
určeném danou obcí. Tuto náhradu mzdy následně hradí zaměstnavateli obec. Je-li
neuvolněný člen zastupitelstva podnikající fyzickou osobou, poskytuje obec náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou, kterou stanoví
zastupitelstvo.
U ostatních členů volených orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva, typicky
členy výborů a komisí, zaměstnavatel poskytne pracovní volno pouze v nebytně
nutném rozsahu, maximálně 20 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tuto činnost
nelze provést mimo pracovní dobu.
Zákon stanovuje rovněž neslučitelnost funkcí. Člen zastupitelstva nemůže být
současně zaměstnancem:
•
dané obce, který je zařazen do obecního úřadu,
•
zaměstnancem pověřeného obecního úřadu (pozn. obecního úřadu,
který vykonává vyšší rozsah státní správy),
•
krajského nebo finančního úřadu,
ovšem pouze za podmínky, že vykonává přímo státní správu vztahující se k území
příslušné obce nebo za podmínky že jde o zaměstnance, který byl do své funkce
jmenován, typicky vedoucí odborů.
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že obecní zřízení má v našem právním
systému pevné a nezastupitelné místo. K tomu, aby občané pochopili procesy
fungování obce je nezbytné, aby měli povědomí alespoň o základech jejího fungování.
Trendem poslední doby je přímé zapojování občanů do rozhodování obce, a to jak
pomocí místních referend, tak zejména různou formou participace, kdy je umožněno
občanům na veřejných shromážděních nebo elektronickým či osobním hlasováním
rozhodnout o realizaci či podobě určitého projektu. Základem rozhodování obce je
ovšem dobrá volba zástupců občanů v obecních volbách, kterou může participace
pouze doplnit.
JUDr. Rostislav Michálek
12

Zpravodaj/únor 2022

Policie Moravskoslezského kraje
„Bo stále trvá zima a venku se dříve stmívá, být vidět je bezpečné a prima!“
Zimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU
VIDITELNOST“. Později se rozednívá a dříve se stmívá, což může být pro chodce
a cyklisty rizikový čas. Viditelnost můžeme charakterizovat jako vzdálenost, ve které
řidič stihne zaregistrovat překážku. Na co by tedy měli myslet chodci, cyklisti
a v neposlední řadě také řidiči, než vyrazí na cesty?
Stále se najde mnoho lidí, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je
opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize
s vozidlem. Jak být nejlépe viditelný pro řidiče? Klíčem je kvalita a dostatečně velká
plocha reflexního prvku. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních předmětů
(přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexních prvků, nejlépe
na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů.
Také řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný
a především soustředěný na jízdu. Zimní období sebou přináší sněžení, deště, inverzi,
mlhy a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Prodlužuje se také brzdná dráha. Jestliže
auto zastaví na suché vozovce z rychlosti 90 km/h na cca 70 metrech, na zamrzlé vozovce
se může brzdná dráha prodloužit až na čtvrt kilometru.
Viditelnost nepodcenili také policejní preventisté Moravskoslezského kraje. V předešlých
dnech upozorňovali chodce na Ostravsku, Opavsku, Novojičínsku, Karvinsku, a také
Frýdecko-Místecku na nutnost používání reflexních prvků. Informace z bezpečnostní
akce naleznete v odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx

Upozornění pro seniory
V celé České republice aktuálně probíhá kampaň vytvořená Policejním prezidiem. Jedná
se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR seniorů.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Okradených
seniorů přibývá, mnohdy přijdou o veškeré své finanční prostředky. Zažívají existenční
problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi.
Následky mnohdy bývají fatální. Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím
telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými
linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo
že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze
na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence
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