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Úvod
Nositelem moci v demokratickém státě je občan. Proto vše, o čem se ve
státě rozhoduje má být v souladu s právy a vůlí občanů. I územněsprávní
uspořádání státu vychází z budování lokálních struktur, protože na této úrovni se
uskutečňuje převážná část mezilidských kontaktů a obecného dění.
Obec je nej menší jednotka demokratického soužití, kde může občan
vyjádřit svou vůli.

Na konci 90. let a zejména po roce 2000 dochází v České republice ke
zlepšování činnosti a výkonnosti služeb veřejné správy. Tomuto vývoji přispěla
mimo jiné příprava vstupu České republiky do Evropské unie.

Evropské

komunální právo stojí na pilířích Evropské charty místní samosprávy, kterou
schválily členské státy Rady Evropy v roce 1985. Je v ní několik ustanovení, která
zabezpečují skutečnou samostatnost místním samosprávám. Hlavní je zásada
subsidiarity, to znamená, že všechna rozhodnutí se mají přijímat na nejnižší možné
úrovni.
Příčinou byla i právě probíhající reforma veřejné správy. Vznikly kraje a
celá řada kompetencí byla převedena ze státu na tyto vyšší územně správní celky a
v další etapě také na obce. Cílem veřejné správy je zlepšovat kvalitu života
občanů.

Toto téma jsem si zvolila proto, že se domnívám, že v současné době, poté,
co v České republice proběhla reforma veřejné správy, je to velice aktuální
problematika. Do roku 1989, v době socialismu, u nás v podstatě neexistovala
obecní samospráva. Občané byli zvyklí nechat za sebe rozhodovat druhé
s vědomím, že se nemohou zapojit do dění okolo sebe. Ale i dnes občané projevují
značnou apatii vůči politice, nejsou ochotni se aktivně zapojit do veřejného života
ve svém bezprostředním okolí. Chybí jim informace o tom, jak mohou sami
prosazovat řešení svých problémů.
Dalším důvodem mého výběru je skutečnost, že studuji občanskou
výchovu v kombinaci s francouzským jazykem. I proto mě toto téma komparace
systémů veřejné správy v České republice a ve Francii zaujalo.

Cílem

této

diplomové

práce je

ukázat, jaké

má

obec

postavení

v demokratické státě a jaké jsou základní principy fungování jejích orgánů.
Úkolem je popsat veřejnou správu a evropské komunální právo. Jak vyplývá
z názvu této diplomové práce, mým hlavním úkolem je srovnání českého a
francouzského systému. Nejedná se pouze o teoretické srovnání fungování veřejné
správy v České republice a ve Francii, ale cílem je především ukázat to, jak
konkrétní obce v obou zemích pracují ve prospěch svých občanů. V tomto případě
se bude jednat o české město Litoměřice a francouzské město Le Bouscat.

Jako zdroj informací mi ve velké míře sloužila právnická a politologická
literatura věnující se tématu veřejné správy. Byly to jednak české, ale i
francouzské tituly. Výchozími knihami byly ústavy obou států, ve kterých je obec
charakterizována jako základní jednotka státu.
Dále jsem prostudovala periodika týkající se veřejné správy a Evropské
unie. Velkou část informací jsem čerpala také z internetových stránek různých
institucí, jako je například Sdružení měst a obcí České republiky, Národní síť
zdravých měst České republiky nebo Rada evropských obcí a regionů. Pro části
věnované městům Litoměřice a Le Bouscat mi posloužily oficiální webové stránky
těchto měst. Také jsem pracovala s výpisy zjednání jednotlivých orgánů těchto
měst - rada města Litoměřice, zastupitelstvo města Litoměřice, městská rada
města Le Bouscat.

Práce je rozdělena na několik částí.
První část se podrobně věnuje veřejné správě jako takové, evropskému
komunálnímu právu a způsobům, jak obce mohou prosazovat své zájmy
v evropském měřítku.
Další část je zaměřena na obecní samosprávu v České republice a na to, jak
funguje obecní samospráva ve Francii. Následuje srovnání těchto dvou systémů. S
ohledem na to, že obě srovnávané republiky se řadí vývojem svého právního
systému mezi rozvinuté demokracie kontinentálního typu, dá se i v právní úpravě
týkající se obecní samosprávy a jejího fungování najít shodné prvky.

Kromě teoretického srovnání úlohy a postavení obcí v České republice a
ve Francii si tato práce klade za cíl ukázat, jak volení zástupci v konkrétních
městech obou zemí vykonávají své funkce a odpovědně pracují ve prospěch svých
obcí. Je tu srovnáváno severočeské město Litoměřice a francouzské město Le
Bouscat ležící pouhých pět kilometrů od Bordeaux. Hlavním kritériem pro výběr
byl srovnatelný počet obyvatel. Analýza práce orgánů těchto měst bude provedena
podle rozhodnutí jejich orgánů učiněných v kalendářním roce 2004. Podkladem
pro tuto analýzu jsou výpisy zjednání orgánů těchto měst.

1. Veřejná správa
ZÁKLADEM SVOBODNÉHO STÁTU JE
SVOBODNÁ

OBEC

Tato moderně znějící zásada byla formulována

v uvozovacím patentu

Stadionova

prozatímního obecního zřízení z rokli 1849.

1.1. Co je veřejná správa
Veřejnou

správou

rozumíme

správu veřejných

záležitostí,

která je

realizována jako projev výkonné moci ve státě. Veřejná správa je činností, která
slouží к zabezpečení veřejných úkolů. Stát a veřejnoprávní korporace vykonávají
tuto činnost jako svou zákonem stanovenou povinnost.
Správou se zpravidla rozumí činnost, sledující záměrně nějaký cíl. Je to
tedy činnost účelová.
Veřejná správa se zaměřuje na uskutečňování a ochranu veřejného zájmu,
práv fyzických a právnických osob ve sféře veřejné správy, organizování chodu
veřejných záležitostí a poskytování veřejných služeb. Podle subjektů, které
veřejnou správu vykonávají, lze rozlišit státní správu a samosprávu.
Státní správa je vykonávána státem. Je jednou z forem činností státu
realizujících výkonnou moc. Odlišuje se od zákonodárství a soudnictví. Státní
správa je povinna sledovat dosažení cílů stanovených zákonem. Podílí se na tvorbě
zákonů, je nositelkou nařizovací pravomoci vydávání obecně závazných nařízení.
Vydává normativní správní akty jako jsou např. nařízení vlády, vyhlášky
ministerstev, nařízení okresních úřadů nebo obecně závazné vyhlášky obecních rad
vydané v rámci přenesené působnosti. Státní správa je vykonávána vůči fyzickým
a právnickým osobám, které stojí vně systému státní správy.
Samospráva

je naproti tomu veřejnou správou, která realizuje vlastní

samosprávnou moc a má prvotní pravomoc rozhodovat o samosprávných otázkách
a výkonnou správní pravomoc к výkonu vlastních aktů a samosprávnému výkonu
zákonů státu v daných podmínkách a v rozsahu působení. Obsahuje prvky řídící a

regulační a řídí se zákony a vlastními samosprávnými mocenskými akty, konkrétní
místní samospráva je výrazem demokratičnosti správy, kdy splývá subjekt a objekt
správy. Subjektem veřejné správy je v těchto souvislostech nepochybně orgán
územní samosprávy, v tomto případě se jedná o samosprávu realizovanou obcemi,
jako územními samosprávními korporacemi, které jsou zakotveny v Ústavě.
Orgány státní správy jednají jménem

státu, kdežto orgány

územní

samosprávy jako veřejnoprávní korporace. Jednají jménem této korporace, tedy
obce. Pro organizační uspořádání orgánů územní samosprávy je typické to, že
chybí hierarchičnost, tedy stupňovitost tohoto uspořádání. Orgány

územní

samosprávy působí a realizují své pravomoci autonomně.

(Veřejná správa 99/41. příloha Vybrané problémy územní samosprávy. Polián Milan.

Pf UP

Olomouc)

1.2. Předpoklady členění státu na základní jednotky
územní správy
Pro činnost veřejné správy je důležité racionální členění území státu na
soustavu nižších územněsprávních jednotek.
Aby územněsprávní uspořádání bylo pro občany opravdu přínosem ve
všech směrech, je třeba brát v úvahu několik důležitých předpokladů. Je nezbytné
dobře znát historický vývoj i současný stav struktury osídlení, počet obyvatelstva,
rozsah občanské vybavenosti v jednotlivých lokalitách. Dále je nutné znát přírodní
charakter území a vzájemné dopravní spojení sídel.
Územněsprávní členění státu je záležitost, na které se podílejí odborníci
z různých vědních oborů. Jsou to geografové, demografové, odborníci územního
plánování, sociologové, historici, dopravní inženýři, ekonomové a další. Řešení
územněsprávního členění státu by tedy mělo být výsledkem odborného posouzení
poznatků zmíněných vědních oborů. Ale konečné slovo mají nej vyšší politické
orgány státní moci - vláda a parlament.

1.3. Evropské komunální právo
Místní a regionální demokracie je základním pilířem evropské demokracie.
Evropská charta místní samosprávy dává základní principy, které se aplikují na
celém evropském kontinentu. Významnou organizací, která hájí v Evropě zájmy
místní samosprávy je Rada evropských obcí a regionů.

1.3.1. Evropská charta místní samosprávy
Myšlenka garantovat právo na místní samosprávu jako jedno ze základních
práv

nacházelo

živnou

půdu

v

mnoha

celoevropsky

zaměřených

hnutí

bezprostředně po skončení druhé světové války. Prvotní verze Charty komunálních
práv a svobod byla přijata na shromáždění představitelů západoevropských obcí
konaném ve Versaillles v roce 1953. Od roku 1957 se začínají scházet pravidelně
evropské komunální konference, které adresují řadu návrhů dalším orgánům Rady
Evropy.

Od

počátku

západoevropských

70.

let

se

uskutečňuje

ve

všech

rozhodujících

státech důležitý krok reformy místní správy - probíhá

různorodý integrační proces na základní komunální úrovni. Byla přepracována
původní komunální charta do výsledného návrhu předloženého к obsáhlé diskusi v
roce 1981.
Evropská
governement,

charta místní samosprávy

(European

Charte européenne de l'autonomie

schválena v červnu

Charter of Local

Self-

locale) (viz příloha č.l) byla

1985 Výborem ministrů Rady Evropy, podepsána ve

Štrasburku 15. října 1985 a nabyla platnosti 1. září 1988.
Do této doby nemusela státní moc respektovat zájmy místních samospráv.
Jeden odstavec Charty říká : „S místními společenstvími, pokud to lze, se včas a
vhodným způsobem konzultují otázky plánování a rozhodování ve všech věcech,
které se jich přímo dotýkají".

(Evropská charta místní samosprávy, Část I., Článek 4,

odstavec 6)

Charta byla výrazem dlouhodobé snahy místních samospráv vymezit se
vůči vládám, jejichž činnost by mohla vést к ohrožování či potlačování
samosprávných společenství. Cílem Charty je vytvořit evropský standard pro
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zajištění a ochranu místní samosprávy. Česká republika podepsala Evropskou
chartu místní samosprávy ve Štrasburku 28. května 1998. Evropská charta místní
samosprávy vstoupila v České republice v platnost 1. září 1999. Chartu ze 41 členů
Rady Evropy doposud nepodepsaly pouze 4 státy - Andorra, Gruzie, San Marino a
Švýcarsko.

Z obsahu tohoto dokumentu vyplývají tyto základní principy:
•

stát je organizován zdola, od obcí přes vyšší územněsprávní jednotky
к vrcholným orgánům státu

•

kompetence obcí a vyšších územněsprávních jednotek musí být stanoveny
zákonem

•

finanční systém musí zajistit dostatek prostředků pro realizaci úkolů
územněsprávních jednotek

(Průvodce veřejnou správou. Richard Pomahač. ISV, Praha 1999. str. 167-171)

1.3.2. Rada evropských obcí a regionů (CEMR)
Rada evropských obcí a regionů (Council of European Minucipalities and
Regions, le Conseil des Communes et Regione d'Europe) se zasadila o přijetí
Evropské charty místních samospráv. Rada evropských obcí a byla založena
v Ženevě v roce 1951 skupinou starostů z evropských zemí. Poté rada otevřela své
brány regionům a tak vznikla Rada evropských obcí a regionů.
Dnes tvoří největší organizaci místních a regionálních orgánů v Evropě.
Členy rady jsou národní organizace měst a regionů zvíce než třiceti zemí, což
představuje asi 100 000 měst a regionů.
Rada pracuje na podpoře sjednocené Evropy založené na demokratické
místní a regionální samosprávě. Aby dosáhla tohoto cíle, snaží se rada ovlivňovat
budoucnost

Evropy

ovlivňováním

legislativy,

podporou

výměny

informací

v obcích a regionech.
Rada má široké pole působnosti, jako je doprava, regionální politika,
životní prostředí, rovnost příležitostí apod.

Pro své kvalitní rozbory připravované evropské legislativy z hlediska jejího
dopadu na obce, města a regiony je vysoce respektovaným partnerem Evropského
parlamentu a dalších institucí Evropské unie.
Rada organizuje semináře a konference, aby podpořila

výměnu a šíření

informací mezi obcemi a regiony.
Rada je zvláště hrdá na svou jedinečnou družbu měst v Evropě. Existuje
okolo 26 000 partnerství mezi městy v celé Evropě.

(http://www.ccre.org/presentation.htm)
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2. Veřejná správa v České republice
Veřejnou správou rozumíme službu veřejnosti. Tuto službu vykonává stát a
správní úřady к tomu pověřené. Správní úřady vykonávají svoji činnost v souladu
se zákony a právními předpisy České republiky.

2.1. Vztah státu a samosprávy
Samospráva je vždy podřízena zákonu a suverénní moc přísluší státu jako
celku. Je významným prvkem moderního demokratického státu, jelikož v rámci
teorie dělby moci omezuje centrální moc státní.
Samospráva

není

rovnocenným

partnerem

státu,

vždy

vzniká

ze

sebeomezení státu a její mocenská rozhodnutí jsou vykonatelná jen za pomoci
státního donucení, neboť nedisponuje vlastními mocenskými složkami (armáda,
policie) anebo jen omezeně. Stát může existovat bez samosprávy, samospráva bez
státu nikoliv. Stát má možnost zásahů do samosprávy. Jde především o moc
zákonodárnou

reprezentovanou

u nás

Parlamentem,

která

stanovila

meze

samosprávy zákonem. Rozsáhlá možnost zasahování státu je dána i orgánům moci
soudní přezkumem individuálních právních aktů samosprávy anebo přezkumem
normativních právních aktů samosprávy. Stát si ponechal celou řadu možností, jak
zasáhnout do samosprávy. Z hlediska moci soudní je vždy nutné, aby stát měl
prostřednictvím moci soudní možnost kontrolních zásahů vůči

samosprávě

rušením nezákonných či neústavních normativních právních aktů a též rušením
nezákonných

či

neústavních

normativních

právních

aktů

a

též

rušením

individuálních aktů, které se dotýkají práv a povinností fyzických i právnických
osob, pokud tato rozhodnutí nejsou v souladu s ústavou a zákony.

(Koudelka Zdeněk: Právní předpisy samosprávy. LINDE Praha a.s.,2001, str. 20-22)
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2.2. Uzemní samospráva
Územní

samospráva

má

nezastupitelný

význam

v

demokratickém

uspořádání společnosti a ve výkonu místní veřejné správy. Její právní základ je
zakotven přímo v Ústavě. Ústava vychází z toho, že základními samosprávnými
celky jsou obce.

2.2.1. Obecní zřízení
Obec je definována jako základní územní samosprávné

společenství

občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec má
vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje obec svým jménem a nese
odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Obec pečuje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů a chrání při plnění svých úkolů veřejný
zájem.
ČI. 99 Ústavy zní: „Česká republika se člení na obce, které jsou
územními

samosprávnými

samosprávnými

celky,

a

kraje,

které

jsou

vyššími

základními
územními

celky".

( Ú S T A V A a ústavní řád České republiky - 1 .díl Ústavní systém. Prof. JUDr. Pavlíček Václav a
JUDr. Hřebejk Jiří. LINDE a.s., Praha 1998. str. 334 -338s)

Obec, která má aspoň 3000 obyvatel je městem, pokud tak stanoví předseda
Poslanecké sněmovny, po vyjádření vlády. Zvláštní postavení mají města, která se
označují jako statutární města ( podle § 4 odst. 1 obecního zřízení to jsou Kladno,
České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec
Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov,
Most). Jsou to všechna krajská města a některá další velká města v ČR, která mají
možnost se členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány
samosprávy.
Změny území obcí se provádějí slučováním obcí, připojením к jiným
obcím nebo vytvářením nových obcí oddělením městských částí ve statutárních
městech. Sloučit se mohou obce, které spolu sousedí, a to na základě dohody.
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Uzavření dohody je možné jen na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených
obcí, popřípadě rozhodnutí místního referenda v obci. Rozhodnutí zastupitelstev
musí být zveřejněno. To má umožnit občanům zúčastněných obcí, aby se s
rozhodnutím zastupitelstva seznámili a eventuelně podali do 30 dnů po jeho
zveřejnění návrh na konání místního referenda o sloučení nebo připojení, výsledek
referenda je pak rozhodný pro uzavření dohody v té obci, ve které byl podán návrh
na jeho konání a nahrazuje tak původní rozhodnutí zastupitelstva.
Podmínky pro vznik nové obce oddělením částí obce jsou velmi přísné.
Oddělovaná část obce musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se
dvěma obcemi a tvořit souvislý územní celek. Nová obec vzniklá oddělením musí
mít aspoň 1000 obyvatel, stejně jako původní obec zmenšená o oddělenou část. S
oddělením musí vyslovit souhlas v místním referendu občané té obce, která se
chce oddělit. Návrh na oddělení schvaluje svým rozhodnutím krajský úřad.

Z hlediska výkonu místní veřejné správy má zásadní význam

působnost

obce. Působnost může být samostatná nebo přenesená.
Samostatná

působnost

je výrazem práva obce na samosprávu.

Do

samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a
jejich občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o výkon
přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří
zvláštní zákon. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a
jiných právních předpisech.
V samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s
místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a uspokojování potřeb svých občanů. Záležitosti, patřící do samostatné působnosti
obcí, jsou např. uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, výchovy a vzdělávání, ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné
působnosti nutno rozlišovat vydávání obecně závazných vyhlášek a ostatní
záležitosti. V prvém případě se řídí obec zákonem, ve druhém případě též jinými
právními předpisy vydanými na základě zákona.
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Povinnosti může obec ukládat v rámci samostatné působnosti obecne
závaznou vyhláškou v těchto případech:

•

ve věcech stanovených zvláštním zákonem

•

к zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména může
stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a
v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na
některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti
zakázány

•

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,

stanovením

závazných podmínek v rozsahu nezbytném к zajištění veřejného pořádku
•

к zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, к ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě o ostatní veřejné zeleně а к užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

Při přenesené působnosti obec vykonává záležitosti jiného nositele správy státu. Jde o uskutečňování úkolů státní správy jinou osobou než státem. Záležitosti
řazené do tzv. přenesené působnosti mají pro obce povahu povinnosti.

Stát

zpravidla nese finanční a jiné materiální náklady spojené s výkonem státní správy
obcemi.

(Hendrych Dušan a kolektiv: Správní právo - Obecná část. С. H. Beck. Praha 2001.str. 282 - 286s)
(Marková Hana: Finance obcí, měst a krajů. O R A C . s.r.o.. Praha 2000. str. 2 1 - 2 3 1
(Kopecký Martin: Právní postavení obcí, základy obecního práva. C O D E X Bohemians.r.o., Praha
1998, str. 1 6 8 - 1791
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2.2.2. Organizační struktura obce a pravomoc jejích
orgánů
Obec je spravována svými orgány. Tyto orgány můžeme členit na volené,
výkonné a poradní a kontrolní orgány, kromě toho musíme rozlišovat, zda
příslušný orgán plní funkci v samostatné či přenesené působnosti.
Orgány obce jsou:
zastupitelstvo obce
rada obce
starosta
obecní úřad
komise a výbory

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo je voleným orgánem obce. Rozhoduje ve věcech patřících do
samostatné působnosti obce. Ve věcech patřících do přenesené působnosti
rozhoduje jen tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon. Při
stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží к počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu:

do 500 obyvatel

5 až 9 členů

nad 500 do 3000 obyvatel

7 až 15 členů

nad 3000 do 10 000 obyvatel

11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel

35 až 55 členů

Mezi nej důležitější pravomoci zastupitelstva patří:
•

schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, územní plán obce a
regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně
vyhláškou

•

schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce

•

zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
- 17-

závaznou

•

vydávat obecně závazné vyhlášky obce

•

volit starostu, místostarostu a další členy rady obce a odvolávat je z funkce

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o majetkoprávních úkonech, jakými
například jsou:
•

nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí

podle

zvláštních zákonů
•

převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce

•

poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad
20 000 Kč

•

bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským
právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na
humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely. Protidrogové
aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné
výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč

Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Rada obce a starosta
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a
za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V obci, v níž není zřízena rada obce,
vykonává její funkce starosta. Počet členů rady obce je vždy lichý a činí nejméně 5
a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva obce.
Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady. Je-li starosta
nebo místostarosta odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i
členem rady obce.
Pravomoci

rady jsou

např.

zabezpečovat

hospodaření

obce

podle

schváleného rozpočtu, vydávat nařízení obce, stanovit rozdělení pravomocí uvnitř
obecního úřadu, ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, úkony
jmenovací.
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Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou
neveřejné. Může к jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena
zastupitelstva obce a jiné osoby.
Starosta zastupuje obec navenek. Starostu zastupuje jeden nebo několik
místostarostů. Všichni jsou voleni zastupitelstvem obce z řad jejích členů a
odpovídají mu za výkon svých funkcí.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce,
podepisuje

právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce. V

případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené
působnosti zvláštní orgány obce. Jmenuje a odvolává se souhlasem přednosty
okresního úřadu tajemníka obecního úřadu.
Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny
starostovi.

Obecní úřad
Obecní úřad má mezi orgány obce zvláštní postavení. Uskutečňují se zde
jak každodenní úkoly z oblasti samostatné působnosti tak z oblasti přenesené
působnosti (výkon státní správy). Zákon o obecním zřízení svěřuje obecnímu
úřadu právo rozhodovat o poskytování informací žadateli podle Zákona o
svobodném přístupu к informacím.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li
tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce. V čele tohoto úřadu je starosta. Obecní
úřad se může členit na odbory a oddělení podle jednotlivých úseků činnosti
obecního úřadu jako celku.
Je-li v obci zřízena funkce tajemníka obce, odpovídá tajemník za plnění
úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Není-li tato
funkce zřízena nebo není-li tajemník ustanoven, plní jeho úkoly starosta.
Obce mohou vydávat v rámci samostatné působnosti

obecně

závazné

vyhlášky.
Reformou veřejné správy vznikl nový typ obce - obec s rozšířenou
působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo jiné vydává občanské
průkazy, cestovní doklady, vydává řidičské průkazy, technické průkazy, eviduje
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motorová vozidla. Dále rozhoduje o dávkách státní sociální podpory, plní úkoly ze
zákona o sociálně právní ochraně dětí, rozhoduje o poskytování pečovatelské
služby ve vlastních zařízeních. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany
přírody a krajiny, odpadové hospodářství ,ochrany ovzduší, státní správy lesů,
myslivost, vodní hosp., rybářství atd.

Komise a výbory
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány
výbory. Vždy musí zřídit finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy
člen zastupitelstva obce. Počet členů výboruje vždy lichý, schází se podle potřeby
a plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, kterému je ze své činnosti
odpovědný. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a
rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti.

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány

komise.

Komise je výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti
obce, je ze své činnosti odpovědná radě obce, ve věcech výkonu přenesené
působnosti na svěřeném majetku je podřízena okresnímu úřadu.

(Hendrych Dušan a kolektiv: Správní právo - Obecná část. С. H. Beck. Praha 2001.str. 282 - 286)
(Marková Hana: Finance obcí, měst a krajů. O R A C . s.r.o., Praha 2000. str. 23 - 28)

2.2.3. Majetek obce
Vlastnictví majetku je důležitým

ekonomickým předpokladem existence

územní samosprávy. Z hospodaření s tímto majetkem plynou příjmy do rozpočtu
celku, o způsobu využívání rozhodují orgány obcí, které jsou také za toto
hospodaření odpovědny občanům, kteří je jako své zástupce tímto úkolem pověřili
v okamžiku, kdy je do orgánů samosprávy zvolili.
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2.2.3.1. Nabytí majetku
Obec jako vlastník majetku má právo majetek držet, užívat a nakládat s
ním. Možnosti hospodaření s majetkem ovlivňují i povinnosti a odpovědnost к
majetku, který není jednotlivce, ale jedná se o obecní majetek, který tvoří i
majetková práva, s nimiž obec samostatně hospodaří.
Způsob nabytí majetku do obecního vlastnictví může být různý: vytvoření
majetku (výstavba), koupě majetku na trhu, zdědění či darování (jako u
soukromých osob), převod právní cestou, vyvlastnění za náhradu.

2.2.3.2. Hospodaření s majetkem
Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy a
úkoly obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Musí
být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Většina obcí
hospodaří s majetkem uvážlivě, svojí aktivitou zvětšují majetek. Obce investovaly
do hmotného majetku (nové vodovody, čističky odpadních vod apod.), nakupovaly
majetek či investovaly na finančním trhu (obchod s akciemi apod.).

Místní samosprávy mohou majetek prodat nebo převést na jinou osobu, ale
musí přitom dodržet podmínky stanovené zákonem o obcích. Obec může naložit s
majetkem jen způsoby a za podmínek stanovených právními předpisy.
Kraj či stát má podle zákona výslovně přiznáno právo si při bezúplatném
převodu či přechodu movitých věcí, práv a nemovitostí na obec a při finanční
spolupráci na pořízení takového majetku obcí vyhradit stanovení podmínek pro
další hospodaření a nakládání s tímto majetkem.

(Finance obcí, mftst n krajů. Hana Marková. Orac. Praha 2000. str. 29-35)
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2.2.3.3. Spolupráce obcí
Obce

mohou

při

výkonu

své

samostatné

působnosti

vzájemně

spolupracovat. Tato spolupráce se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené ke
splnění konkrétního úkolu, nebo na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí dvěma nebo více obcemi.
Smlouva ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na dobu určitou nebo
neurčitou. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena
zastupitelstvy obcí.
Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování
svých společných zájmů, mohou vytvářet svazky i vstupovat do svazků již
vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou
osobou.

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména:
•

úkoly ve školství, sociální péči, zdravotnictví, kultuře, požární ochraně,
veřejném pořádku, ochraně životního prostředí, cestovním ruchu a péči o
zvířata

•

zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
shromažďování a odvozu komunálního odpadů a jejich nezávadného
zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a
čistění odpadních vod

•

zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné
osobní dopravy к zajištění dopravní obslužnosti daného území

•

úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním
přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky
vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve
vlastnictví obcí

•

správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a
bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovanými
obcemi.

(Finance obcí, měst a krajů, Hana Marková, Orac, Praha 2000, str. 36-37)
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2.3. Historie obcí na území našeho státu
Před vznikem Československa v roce 1918 byly Země koruny české
(Čechy, Morava, Slezsko), Slovensko a Podkarpatská Rus součástí RakouskoUherské monarchie.
Na území našeho státu má historie obcí svůj počátek v době vlády Josefa II.
Po zrušení nevolnictví bylo jednotlivým sídlům vymezeno příslušné katastrální
území. Na základě patentu z 20. dubna 1785 došlo к soupisu veškeré plodné půdy
а к vymezení katastrů obcí jako územních jednotek pro účely pozemkové daně tzv. Josefínký katastr a berní obce.
Zrušením poddanství v roce 1848 byl učiněn důležitý krok ke svěření
některých správních úkolů přímo občanům. Státní správa přišla zrušením
poddanstvím o svůj nejnižší článek - panství.Tím se dospělo к položení základu
obecní samosprávy. První zákonná úprava je z roku 1849. Oktrojovaná ústava
zahrnovala do územní samosprávy obce, okresy a kraje.V tzv. Stadionově patentu
byla vytyčena zásada: „základem svobodného stálu je svobodná obec". Obec se
tak stala nej menší jednotkou územní samosprávy. V čele obce stálo zastupitelstvo
(obecní starší). Obecní zastupitelstvo bylo voleno příslušníky obce a skládalo se
z obecního výboru a obecního představenstva.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 a po stanovení
definitivní státní hranice v roce 1920 byl přijat zákon o župním zřízení. Tento
zákon zrušil historické země a nahradil je menšími územněsprávními celky župami. V sídle každé župy byl zřízen župní úřad, jehož stěžejní činností byl
výkon státní správy. U každé župy bylo zřízeno župní zastupitelstvo. Zákon byl
přijat ve snaze zajistit unifikaci veřejné správy v celém státě, tedy i na území
Slovenska a Podkarpatské Rusi do jednotného státu. V roce 1927 došlo ke zrušení
žup а к návratu к zemskému zřízení. Od 1.července 1928 byla Československá
republika

rozdělena

na

Zemi

Českou,

Moravskoslezskou,

Slovenskou

a

Podkarpatskoruskou. Pro každou z nich byl zřízen zemský úřad, v jehož čele stál
zemský prezident, který byl úředníkem státní správy a zároveň předsedou
zemského zastupitelstva a zemského výboru. Země se dělily na okresy, v nichž byl
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zřízen okresní úřad včele s okresním hejtmanem. Hejtman byl

předsedou

okresního zastupitelstva a okresního výboru. Okresnímu zastupitelstvu příslušel
dohled nad obcemi.

V období od března 1939 do konce druhé světové války v květnu 1945
nacistické Německo uplatňovalo ve veřejné správě centralismus a vůdcovský
princip. Byl zastaven výkon volebního práva. Místa v zastupitelstvech byla
obsazována úředníky, o obsazení funkce starosty rozhodoval přímo říšský
protektor. V tomto období organizace správy zahrnovala protektorátní správu a
okupační říšskou správu. Samospráva byla zdecimována.
V období od konce druhé světové války do listopadu 1989 byla moc
soustředěna u národních výboru, které byly v právních normách vymezeny jako
orgány státní moci a správy. Byl vytvořen systém národních výborů místních,
okresních a krajských. Národní výbory vykonávaly působnost v územních
obvodech podle územního členění státu na obce, okresy a kraje. Země byly
zrušeny. Národní výbory se při výkonu samostatné působnosti řídily pouze zákony
a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Po listopadu 1989 byly zrušeny národní výbory. V předpisech na začátku
devadesátých let byla obec definovaná jako samosprávné společenství občanů,
které je právnickou osobou s vlastním majetkem, s nímž samostatně hospodaří.
Ustavní zákon stanovil, že základem místní samosprávy je obec. Problematiku
vyšších územních samosprávných celků neřešil. Záruku místní samosprávy dále
poskytla Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
V devadesátých letech nebyla přijata žádná koncepce reformy veřejné
správy. Byl zrušen krajský stupeň řízení, čímž došlo к výraznému přesunu
kompetencí na centrální státní správu a byly zřízeny okresní úřady. Řešení mnoha
významných záležitostí regionálního charakteru se přesunulo na centrální stupeň
státní správy, protože chyběl střední článek řízení.
V roce 1997 publikovala Evropská komise svoje stanovisko к žádosti
České republiky o členství v Evropské unii. Evropská komise měla výhrady
к pomalému postupu reformy veřejné správy, především к neexistenci regionální
samosprávy.
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V listopadu 1999 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní
návrhy zákonů к provedení ústavního zákona

o vytvoření vyšších územních

samosprávných celků - krajů. Byly přijaty zákon o obcích, zákon o krajích, o
volbách do zastupitelstev krajů. Dne 31.12.2002 ukončilo svoji činnost 73
okresních úřadů a jejich působnosti byly přeneseny převážně na 205 obcí s
rozšířenou působností s cílem přiblížit státní správu občanům. Menší část
kompetencí zaniklých okresních úřadů byla s účinností od 1.1.2003 přenesena na
krajské úřady a na další správní úřady. Decentralizací státní správy došlo к
posílení významu samosprávy. Tímto krokem bylo od 1.1.2003 dosaženo lepší
dostupnosti veřejné správy pro občany, neboť sídla obcí s rozšířenou působností
tvoří přirozená centra správních obvodů.

(Veřejná správa 41 / 1999. příloha Doc. JUDr. Polián Milan, CSc. Vybrané problémy územní
samosprávy)
(Malík Zdeněk : Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou
republiku. Konvoi. Brno 1998)
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3. Veřejná správa ve Francii
Protože studuji občanskou výchovu v kombinaci s francouzským jazykem,
rozhodla jsem se popsat strukturu a fungování veřejné správy ve Francii v
porovnání к formě veřejné správy v České republice.

Základem úpravy místní samosprávy je Oddíl XII. - Územní celky (čl. 7275), Ústavy Francouzské republiky. Článek 72 zní: „ les collectivités
de la République

sont les communes,

collectivités d'outre-mer...

les départements,

territoriales

les régions, ...et les

" - územními celky republiky jsou obce, departementy,

regiony a zámořská území. Tyto celky se svobodně spravují samy zvolenými
radami za podmínek stanovených zákonem. Žádný územní celek nemůže provádět
dozor nad jiným. Pouze v případech, kdy situace vyžaduje součinnost více
územních celků, může dát zákon oprávnění organizovat společnou činnost
jednomu z územních celků.

Zatímco v České republice skutečně svobodná samospráva vznikla teprve v
roce 1990, ve Francii se veřejná správa rozvíjela kontinuálně. Mezníkem se stal
rok 1982, kdy centrálně řízený stát přistoupil к postupné decentralizaci.

3.1. Zákon o decentralizaci - Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Zákon z 2. března 1982 o právech a svobodách obcí, departementů a
regionů otvírá cestu к zásadní změně rozdělení mocí ve prospěch místních
politiků. Tento zákon je považován za základní kámen decentralizace ve Francii.
Zákon určuje rozdělení kompetencí mezi obce, departementy, regiony a
stát. Dále určuje rozdělení veřejných prostředků, které vychází z nových pravidel
daňové soustavy a převodu úvěrů ze státu na územní celky. Stanovuje volební
systém a status volených orgánů, dále způsoby spolupráce mezi
departementy a regiony, a rozvoj účasti občanů na veřejném životě.
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obcemi,

Zákon odstraňuje státní dozor, který vykonával prefekt. Před tímto
zákonem měl prefekt pravomoc anulovat ta rozhodnutí komunálních politiků, která
považoval za nelegální nebo nevhodná. Prefekt dozoroval rozhodnutí a priori, před
tím, než nabyla účinnosti. Zákon z roku 1982 prefektovi tuto pravomoc odebral.
Od té doby, co zákon vstoupil v platnost, prefekt zkoumá rozhodnutí obecní rady a
posteriori a může je pouze předkládat správnímu soudu, který posuzuje, jestli musí
být rozhodnutí zrušena, zda nejsou protizákonná. Tento řád vylučuje to, aby byla
rozhodnutí anulována z důvodu nevhodnosti, jako to bylo předtím. Dnes, aby
rozhodnutí nabylo platnosti, stačí, když je schváleno obecní radou a sděleno
prefektovi (zástupce státu) a je publikováno.
Tento zákon obsahuje seznam rozhodnutí, u kterých je předání prefektu
povinné z důvodu jejich důležitosti a stát by o nich měl být informován. Jsou to
například smlouvy (prodej, koupě, ...). Jedná se o to, aby byla posílena účinnost
rozhodnutí.

(http://www.admi.net/io/loi82-213.html")
(http://www.vie-publique.fr/decouverte instit/approfondissements/approf_065.htm)

3.2. Územní uspořádání
Na území Francie tedy existují tři úrovně územních orgánů. Jedná se o obce
(36 763), jejichž kompetence se týkají například městské policie, dodávek vody a
čistoty ovzduší, svozu a likvidace domovních odpadů, rozvoje cestovního ruchu,
údržby místních komunikací, výstavby, údržby a správy školských zařízení
prvního stupně. Vzhledem к existenci 36 763 obcí, z nichž 32 ООО čítá méně než
2000 obyvatel a více jak 20 000 obcí méně než 500 obyvatel, poskytl těmto
územním samosprávám zákon z roku 1992 (doplněný zákonem z roku 1999) nové
nástroje a kompetence a to i v daňové oblasti, aby několik obcí najednou mohlo
realizovat své společné programy.
Druhým článkem je departement

(100, žije zde 2,5 až 0,7 milionů

obyvatel), jenž má koordinovat práci obcí v sociální sféře. Proto má také nejvíce
kompetencí v oblasti sociálních služeb a středního školství. Spravuje tedy v
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departementu komunikace, připravuje a aplikuje departementní

pravidla v

otázkách sociálních dávek, staví, udržuje a spravuje střední školy, organizuje a
financuje školní autobusy, spravuje ústřední knihovny, monitoruje vybavenost
venkova, přísluší mu správa námořních přístavů.
Třetím stupněm je region (26), v jehož kompetenci je územní plánování.
Prosazuje rozvoj hospodářský, zdravotní, sociální, kulturní a vědecký. Region
staví lycea a zařízení odborného školství. Zajišťuje jejich správu a údržbu.
Vzájemné přesuny kompetencí se většinou dotýkají právě regionů a departementů.
Ve Francii dále narozdíl od České republiky existuje speciální statut pro
veřejné správy.

3.3. Obec - la Commune
Obec je nejmenší územní jednotkou. Navzdory velké různorodosti obcí, co
do počtu obyvatel, které sdružují (od několika desítek do několika milionů), se
uplatňuje stejná organizace obcí. Ve Francii existuje i několik málo obcí

bez

obyvatel. Jedná se o vesnice okolo verdunského kaňonu. Tyto obce byly zničeny
během první světové války a nikdy nebyly obnoveny, ale zachovaly si svůj název a
honorárního starostu (le maire honoraire).
Orgány obce jsou obecní (městská) rada a starosta.

Obecní rada - le Conseil

municipal

Obecní rada je voleným orgánem. Počet radních se pohybuje mezi 9 a 69
podle počtu obyvatel:
méně jak 100 obyvatel

9

100 až 499

11

500 až 1 499

15

1 500 až 2 499

19

2 500 až 3 499

23

3 500 až 4 999

27

5 000 až 9 999

128
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10 ООО až 19 999

33

20 ООО až 29 999

35

30 ООО až 39 999

39

40 ООО až 49 999

43

50 ООО až 59 999

45

60 ООО až 79 999

49

80 ООО až 99 999

53

100 ООО až 149 999

55

150 ООО až 199 999

59

200 ООО až 249 999

61

250 ООО až 299 999

65

300 ООО a více

69

Paříž

163

Lyon

73

Marseille

101

Hlavní město Paříž je řízeno Radou Paříže (un Conseil de Paris), Lyon a
Marseille městskou radou. Tato města jsou rozdělena na arrondissements

(městské

části). V čele každého arrondissementu stojí starosta arrondissementu, kterému
asistuje Rada arrondissementu, která má poradní funkci. Jsou podrobeny stejným
pravidlům jako ostatní obce.
Obce s méně jak 10 000 obyvatel představují 98% obcí a žije v nich 48%
francouzské populace.

Radní jsou voleni na 6 let s možností být nesčetněkrát znovuzvolení.
Podmínkou pro zvolení členem rady je dosažený věk 18 let. Občané Evropské unie
žijící ve Francii mají právo volit a býti zvoleni v obecních volbách. Tito občané
musí mít ve Francii trvalé bydliště a být zapsáni na volební listině. Na volebních
lístcích musí být zřetelně uvedena národnost kandidátů ze zemí Evropské unie.
Obecní rada se schází nejméně 4krát za rok, nadto, starosta může svolat
radní pokaždé, když to uzná za nutné. Starosta je povinen svolat radu na žádost
představitele státu nebo na žádost alespoň třetiny členů obecní rady v obcích s více
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než 3500 obyvateli, v obcích s méně než 3500 obyvateli musí žádost podávat
nejméně polovina radních.
Pozvánka na schůzi musí být doručena všem členům obecní rady alespoň
pět dní před plánovanou schůzí. К pozvánce musí být přiloženy přípravné
dokumenty jako jsou návrhy, o kterých mají radní jednat a podléhají schválení
členy obecní rady. Přísně se dohlíží na to, aby bylo dodržováno právo radních na
informace к daným návrhům předtím, než jsou projednávány v obecní radě. Radní
mohou podle zákona žádat na zasedání dodatečné informace, které jsou nezbytné
pro posouzení všech aspektů projednávaného návrhu.
Návrhy jsou přijaty absolutní většinou radních. Usnesení jsou anulována,
pokud má některý z hlasujících členů obecní rady v dané záležitosti své osobní
zájmy. V řadě případů se předjednáním rady konají setkání s občany.
Občané se mohou к

dění v obci vyslovit také v místním referendu.

Referendum se vztahuje pouze na nařízení, která upravují záležitosti obce.
V referendu tak občané nemohou rozhodovat o umístění uprchlíků v obci, o
výstavbě dálnice procházející katastrem obce a podobně. Tyto záležitosti má ve
své kompetenci

prefekt (vládou jmenovaný

úředník

v departementu

nebo

v regionu). Toto právní ustanovení napomáhá tomu, aby nedocházelo к situacím,
kdy by se obecní referendum mohlo stát nástrojem nátlaku občanů na stát.
Schůze obecní rady jsou veřejné. Protokoly zjednání obecní rady musí být
zveřejněny na úřední desce. Zároveň, rozhodnutí přijatá radními musí být
publikována ve sborníku úředních usnesení. Usnesení rady vstupují v platnost к
datu, kdy jsou zveřejněna a sdělena představitelům státu.
Rada může zřídit specializované komise, které jsou fakultativní a poradní.
Mohou být trvalé (pro oblast financí, vzdělání, práce) nebo dočasné, zřízené pro
určitý projekt.
Pravomoci obecní rady jsou rozsáhlé, neboť má v kompetenci všechny
veřejné zájmy obce. V Zákoně o obcích ( Code des communes ) se píše: „le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " - obecní
rada svými rozhodnutími řídí záležitosti obce. Rada přijímá rozpočet pro
financování svých rozhodnutí, zřizuje bezplatnou sociální a zdravotní pomoc
starým občanům, nezaměstnaným, kterou řídí obecní centrum sociální pomoci, má
na starosti údržbu místních komunikací, svoz a likvidaci domovních odpadů. Obec
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má kompetence v oblasti sociálního bydlení, ochraně architektonických památek či
rozvoje cestovního ruchu. Obce se samozřejmě starají také o základní školy a
předškolní zařízení. Pro rozvoj místní ekonomiky může obecní rada při vzniku,
udržení či dalšího rozvoje důležitých služeb pomáhat místním firmám. Obecní
rada se smí vyjadřovat ke všem záležitostem místního významu.

Starosta - le Maire
Starosta je volen obecní radou z řad jejích členů na první schůzi rady po
volbách. Od své volby předsedá schůzi rady a sám se účastní volby svých
tajemníků. Počet tajemníků starosty nesmí přesáhnout 30% celkového počtu členů
obecní rady. Starostou může být zvolen radní starší 21 let. Radní, který není
francouzské národnosti nemůže být zvolen starostou ani jeho tajemníkem. Starosta
ani jeho tajemníci nemohou být znovuzvolení obecní radou, ale pouze dekretem
Ministerské rady.
Starosta je výkonným orgánem obce. Starosta stojí v čele obecní rady,
kterou svolává. Zpracovává usnesení rady, předsedá schůzím rady a dohlíží nad
uskutečněním usnesení, připravuje rozpočet obce.
Přestože je starosta výkonným orgánem obce, má své pravomoci, z nichž
nej důležitější se týká obecní policie. Starosta zajišťuje obecní policii pro udržení
pořádku a čistoty v obci. Jmenuje a řídí zaměstnance obce. Je zodpovědný za
organizaci veřejných služeb. Své pravomoci může převést na své tajemníky.

3.4. Finance obcí
Za podmínek, stanovených zákonem, mohou obce využívat zdroje, se
kterými mohou svobodně nakládat.
Mohou vybírat poplatky a různé dávky z podnikání.
Rozhodující část veškerých zdrojů obce představují fiskální příjmy
z místních i celostátních daní a další zdroje (státní dotace, příjmy z fondů
Evropské unie).
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Každý přesun kompetencí ze státu na obce provází i přidělení přiměřených
financí. Zákon stanovuje, že nové kompetence nebo rozšíření stávajících, které
mají za následek růst výdajů, je doprovázeno vybavením finančními zdroji.

3.5. Spolupráce obcí
Ve Francii existuje velký počet velmi malých obcí. I při respektování
nezávislosti každé obecní rady, obce upřednostňují spolupráci vytvořením veřejné
instituce. Rozdrobenost území přináší problémy pro spolupráci. Politická jednání o
uspořádání území musí totiž být vedena na území, která jsou geograficky
dostatečně rozlehlá, aby tato územní upořádání byla efektivní.
Spolupráce obcí ve Francii může mít několik forem. Existuje několik tisíc
svazů

obcí

(les

syndicats

de

communes),

devět

společenství

měst

(les

communautés urbaines), dále jsou to společenství obcí (les communautés de
communes) a společenství aglomerací (les communautés d'agglomératioins).

Svazy obcí (les syndicats de communes)
Svazy obcí byly uzákoněny již v roce 1890. Svazy obcí představují
obrovskou pružnost systému. Mohou vznikat kvůli jednomu účelu jako je
například svoz komunálního odpadu, rozvod vody nebo vybudování čističky
odpadních vod, ale i kvůli společnému řízení a poskytování různých služeb
občanům.
Svazy obcí jsou financovány z příspěvků jednotlivých obcí. Dále mohou
svazy vybírat poplatky za poskytnuté služby.

Společenství mést (les communautés

urbaines)

Společenství měst sdružuje několik vedle sebe ležících měst, která
dohromady čítají více jak 500 000 obyvatel.
Společenství měst mají ve své kompetenci městskou hromadnou dopravu,
rozvody

vody,

zabezpečení

odvozu

a

zpracování

komunálního

odpadu.

Společenství měst také podporují drobné a střední podnikání a zajišťují vznik
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průmyslových zón. Členská města mohou těmto společenstvím udělit dodatečné
pravomoci.
Společenství měst mají oprávnění vybírat příplatky к obecním poplatkům.
Společenství také může místo členských měst vybírat živnostenskou daň.

Společenství obcí (les communautés de communes)
Společenství obcí je spravováno Radou společenství obcí. Každá obec má
v radě nejméně jedno křeslo, žádná obec nemůže mít více jak polovinu všech
křesel v radě.
Společenství má v kompetenci vše, co se týká ekonomického rozvoje obcí.
Dále se společenství stará nejméně o jednu z následujících oblastí: ochrana
životního prostředí, údržba místních komunikací, stavba a provoz kulturních a
sportovních zařízení, provoz mateřských a základních škol.
Společenství disponuje vlastními daňovými příjmy a může přijímat
poplatky od podniků, které řídí.

Společenství aglomerací (les communautés

d'agglomérations)

Zákon definuje společenství aglomerací jako veřejnou instituci sdružující
několik měst, která tvoří jeden celek s více jak 50 000 obyvateli. Alespoň jedno
město takového společenství musí mít více jak 15 000 obyvatel. Pokud je členem
společenství i hlavní město departementu, nemusí být tato podmínka splněna.
Společenství aglomerací má kompetence v oblasti ekonomického rozvoje,
údržby veřejných prostranství, ochraně životního prostředí. Má na starosti
městskou

hromadnou

dopravu,

kulturní

a

sportovní

zařízení

a

silniční

hospodářství. Společenství je spravováno radou, která se skládá ze členů
městských rad.

(Les institutions de la France, de Gunten. Martin. Niogret. Nathan, Paris 1994. str. 92-97)
(Droit administratif, Martine Lombard. Dalloz, Paris 1999. str. 130-1351
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3.6. Historie
Když se mluví o veřejné správě ve Francii, každý si okamžitě vybaví
politickou centralizaci. Centralizované uspořádání Francie má své kořeny již
v době Ludvíka XIV.. Ale je to především revoluce, která vytváří prostředí
centralizované veřejné správy. Revolucionáři si přáli sjednocení země, to znamená
vytvoření jednotného správního řádu. 15. ledna 1790 vznikly obce. Kvůli
politickým událostem v zemi a obavám z
centralizace.

Struktura

roztržení země se upevňovala

systému veřejné správy, která vycházela

z modelu

Napoleona Bonaparteho, nedoznala po téměř celá následující dvě staletí výrazných
změn. Byla nastavena tak, aby místní orgány byly podřízeny důraznému dohledu
ústřední vlády a jím jmenovaným úředníkům - prefektům. Nižší správní jednotky
(obce, departementy, později i regiony) a jejich orgány měly malou formální
rozhodovací autonomii a byly podřízeny politickým a správním rozhodnutím
z Paříže.
Nej viditelnějším prvkem centralizace správního systému ve Francii jsou
prefekti - dekretem jmenovaní zmocněnci vlády. Nepůsobí však jenom jako
zástupci centrální vlády na místní úrovni, ale jako zprostředkovatelé mezi zájmy
ústřední vlády a místní samosprávy.
Významným mezníkem v decentralizaci francouzského správního systému
byl zákon o právech a svobodách obcí, departementů a regionů z března 1982.
zanikla administrativní kontrola místních samospráv ze strany prefekta. Do této
doby disponovali prefekti takovými pravomocemi, jako byla například možnost
odvolat starostu či rozpustit obecní zastupitelstvo nebo zrušit rozhodnutí obecních
samospráv. Zákon vyloučil princip nadřazenosti a podřízenosti mezi jednotlivými
samosprávnými celky.
V průběhu devadesátých let docházelo к dalším dílčím úpravám správního
systému. Reformy přinesly nárůst pravomocí samosprávných celků. Ale na druhou
stranu si poměrně prudký nárůst výdajů na samosprávu vynutil sdružené formy
financování mezi jednotlivými samosprávami a jejich větší závislost na blokových
dotacích od státu. To omezilo možnosti autonomního řízení vlastních projektů.

- 34 -

I současná vláda si uvědomuje, že je třeba odlehčit přílišnému zatížení
centrálního státu prostřednictvím přenosu části odpovědnosti a nákladů za
poskytování služeb v určitých oblastech na územní samosprávné celky.

(http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=626, Hapiot Michael. Volek Petr 14.1.2003)
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4. Srovnání úpravy obce v České republice a ve
Francii
Organizace veřejné správy není v evropských zemích jednotná, je to dáno
historickým vývojem každé země. Zatímco ve Francii mají tři stupně místních
správních celků (obec, departement, region), v České republice rozlišujeme pouze
dva stupně správních celků (obec a kraj).
Česká republika i Francie jsou členskými státy Evropské unie. Evropská
unie nepředepisuje jednotlivým zemím způsob organizování veřejné správy, ale
vyžaduje demokratický charakter veřejné správy zajištěný především přesunem
rozhodovacích kompetencí ze státní správy na samosprávné orgány. Veřejná
správa má být pojímána jako služba občanovi.
S ohledem na to, že obě srovnávané republiky se řadí vývojem svého
právního systému mezi rozvinuté demokracie kontinentálního typu, dá se i v
právní úpravě týkající se obecní samosprávy a jejího fungování najít mnoho
shodných prvků.
V obou zemích je nejmenším správním celkem obec. Jakožto základní
jednotky státu jsou obce v obou systémech vybaveny jak samosprávnou, tak i
přenesenou působností. Základním článkem v oblasti samostatné působnosti obce
je v České republice zastupitelstvo obce, výkonným orgánem pak, je-li zřízena,
rada obce, případně starosta. Ve Francouzské republice je tímto základním
článkem rada (le conseil municipal), jejímž jménem jedná rovněž starosta. Stejně
tak i rozsah samostatné působnosti je upraven velice podobně. V obou úpravách je
obsaženo oprávnění obce rozhodovat o rozpočtu, majetku obce, o přistupování do
svazku obcí, jakož i oprávnění vydávat v rámci samostatné působnosti vyhlášky.
Rozdíly můžeme hledat v institucionální rovině v neexistenci orgánu ve
Francii, který by odpovídal radě obce v České republice.
Veřejná správa v České republice prošla rozsáhlou reformou, ustanovením
Vyšších územně samosprávních celků v roce 2000. Samospráva má dvojí typ
působnosti, samostatnou a přenesenou. V České republice má obec právo
spravovat věci, které s e j i přímo týkají a spadají do pravomocí určených zákonem
(např. volba orgánů obce, sestavování rozpočtu, hospodaření s majetkem atd.).
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v rámci přenesené působnosti obce vykonávají některé úkoly státní správy, které jí
jsou svěřeny (např. vyhlášení chráněného území).
V České republice mají funkce a úkoly státní správy na nižší než centrální
úrovni vykonávat samosprávné orgány v rámci přenesené působnosti. Neznamená
to, že by se stát zbavil správy, ale ponechává její výkon na existujících orgánech
samosprávy namísto budování vlastních decentralizovaných orgánů.
Naopak Francie aplikuje model, ve kterém vedle sebe existují orgány
samosprávy a státní správy na několika úrovních. V systému veřejné správy ve
Francii existují tři stupně - obec, departement a region. Tyto územní jednotky však
neměly, až do reforem probíhajících od roku 1982, téměř žádné pravomoci a stát
hrál rozhodující úlohu ve všech podstatných veřejných záležitostech. Vlny reforem
(Zákon o decentralizaci 1982, změna státní územní organizace 1992, reforma
organizace správy 1995) přinesly vznik regionů a princip tvorby smluv mezi státní
správou a místní samosprávou, které vymezují práva a povinnosti obou stran.
Obcím je svěřeno odborné vzdělávání, rozvoj obcí a venkova, infrastruktura a
doprava atd. Reformní zákony z let 1992 a 1995 umožnily obcím ve větší míře
podílet se na výnosech z daní, čímž došlo к posílení jejich pozice.
Z porovnávaných úprav vyplývá, že každý z uvedených

systémů je

jedinečný a má svůj vlastní vývoj. Ale oba dva státy se snaží o přiblížení výkonu
správy blíže к občanovi. Mimo jiné z tohoto srovnání vyplývá, že platné úpravy
v České republice a ve Francii splňují podmínky základního dokumentu Evropské
unie v oblasti místní samosprávy, tzv. Evropské charty místní samosprávy, která
nabyla platnosti 1. září 1988.

(http://www.intpffrpp.p cz/integrace/clanek.asp?id=696.
BoHtické téma. 9.7. 7.0fffl
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Pecka

Aleš. Francie:decentralizace

jako

5. Město Litoměřice
Pro praktickou část diplomové práce jsem si vybrala severočeské město
Litoměřice. V tomto městě žiji od narození. Je to krásné město s bohatou historií a
řadou cenných památek. Mám své rodné město velice ráda a to je důvod, proč
jsem se rozhodla o Litoměřicích psát ve své práci.

Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého středohoří, leží
jedno z nejstarších a nej krásnějších českých měst - Litoměřice, kde byl Slovany
vybudován mocný, raně středověký hrad, strážce kraje.
Toto opevněné sídlo bylo jedno z nej významnějších v Čechách. Lid, který zde žil,
nazval kronikář Kosmas "Liutomerici". К 31. květnu 993 je listinně doložena
provincie litoměřická.
Roku 1057 zde byla knížetem Spytihněvem založena kapitula a kostel sv.
Štěpána jako románská bazilika goticky přestavěná v polovině 14. století. V letech
1662-63 byla původní stavba zbořena a v letech 1663-70 postavena dnešní
katedrála. Její hlavní stavitel není znám, pouze její dokončení provedl Domenico
Orsi. Katedrála byla vysvěcena roku 1681.
К zajímavostem města patří také jeho náměstí, které rozlohou cca 1,8 ha
patří k nej větším v Čechách a svůj tvar získalo po roce 1228 za Přemysla Otakaral.
Velmi rozsáhlé je i podzemí města. Sklepy, někde i o třech podlažích, jsou
propojeny sítí chodeb. Svou délkou cca 3 km patří k nejdelším v Čechách. Část
tohoto podzemí, v délce 366 m, je zpřístupněna ve formě lapidária Okresního
vlastivědného muzea.
Při příjezdu do města každého upoutají také městské hradby. Původní
hradební systém byl vybudován v gotickém stylu za vlády Karla IV. Byl vybaven
baštami, z nichž jedna sloužila jako vězeňská kaple, kde působil jako ministrant i
později proslulý lupič Václav Babinský. Dnes je zde restaurace "Bašta". Další z
dochovaných bašt sloužila od poč. 18. století jako vězení a mučírna. Dnes je zde
sídlo CHKO České středohoří. Dnešní obvod hradeb je dlouhý cca 1 800 m. Z
městských bran, které byly čtyři, se nedochovala žádná. Byly zbořeny v souvislosti
s novou výstavbou města v polovině 19. století.
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V 16. století došlo к rozvoji renesančního stavitelství, které předurčilo
stavební ráz města, přetrvávající do dnešní doby a které zde zanechalo velké
množství stavebních památek. Představitelem tohoto stavitelství byl Ambrož Balli,
jehož dílem je např. dům "U černého orla". Dalším jeho dílem je i dům "Kalich"
(dříve nazývaný "Pod bání"), přestavěný v letech 1560-70 pro místní patricijskou
rodinu Mrázů z Milešovky.
V 17. století byl dům zkonfiskován a přešel do majetku města. Bylo zde
sídlo solního úřadu, jehož památku připomíná v podloubí zazděný znak
rakouského mocnářství. Dnes je dům sídlem městského úřadu a městského
informačního centra.
Svůj název získal dům podle vyhlídkové věžice v podobě kalicha, jejíhož
tvaru se často využívá jakožto symbolu města.
V polovině 17. století nastala doba velkolepé barokizace. Došlo к obnově
domů, pobořených v době třicetileté války, ke slohové proměně stávajících objektů
a výstavbě nových objektů. Nej významnějšími staviteli byli Giulio Broggio
(1628-1703) a jeho syn Octavio (1670-1742).
Na Dómském pahorku najdeme mimo katedrály sv. Štěpána také kapitulní
konzistoř, kanovnické domky a biskupskou rezidenci, kde sídlí v pořadí osmnáctý
litoměřický biskup ThDr. J. Koukl.

5.1. Samospráva města Litoměřic
Na samosprávě města Litoměřic se podílejí tyto orgány:
Starosta města - Mgr. Ladislav Chlupáč
-

Zastupitelstvo města
Rada města

-

Městský úřad
Výbor finanční

-

Výbor kontrolní
Komise
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Starostou města Litoměřic je pan Mgr. Ladislav Chlupáč, ODS. Starostu
zastupuje 1. místostarosta pan Jiří Landa, KDU - ČSL. 2. místostarosta se jmenuje
Mgr. Petr Hermann, SNK - Sport a zdraví. 3. místostarostou je Ing. Ivan Palán,
ODS.

Zastupitelstvo je voleno z řad občanů města v komunálních volbách. Volby
do zastupitelstev obcí upravuje Zákon č. 491/2001 Sb. Ze dne 6. prosince 2001 o
volbách do zastupitelstev. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů
před jejich konáním. Poslední komunální volby se v Litoměřicích konaly 1. a 2.
listopadu 2002. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží к počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu. V Litoměřicích žije 25687 trvale hlášených
osob. Ve městech od 10 000 do 50 000 obyvatel může mít zastupitelstvo 15 až 35
členů. Zastupitelstvo Litoměřic má 27 členů.
Jsou jimi:
Jana Vojtilová, KSČM
PaedDr. Dušek Zdeněk, KSČM
Kadeřábek František, KSČM
Knotek Václav, KSČM
Punčochářová Ludmila, KSČM
Kessner Zdeněk, KSČM
Dr. Štíbr Jan, ČSSD
Ing. Kestřánek Vladimír, ČSSD
Ing. Tunkl Josef, ČSSD
Rocková Iveta, ČSSD
MUDr. Jiránek Miroslav,SNK-Sport a zdraví
Ing. Hrkal Jan, SNK-Sport a zdraví
Mgr. Červín Václav, SNK-Sport a zdraví
Mgr. Hermann Petr, SNK-Sport a zdraví
Landa Jiří, KDU - ČSL
MUDr. Pražák František, KDU - ČSL
MUDr. Zbořil Milan, KDU - ČSL
Mgr. Chlupáč Ladislav, ODS
MUDr. Kejř Pavel, ODS
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Ing. arch. Protiva Václav, ODS
Terber Antonín, ODS
Ing. Palán Ivan, ODS
Veselý Luděk, ODS
JUDr. Krupka Pavel, ODS
MUDr. Jílek Josef, Sdružení nezávislých
MUDr. Brambaški Ivan, Sdružení nezávislých
MUDr. Svoboda Pavel, Sdružení nezávislých

Zastupitelstvo má právo si ze svých řad zvolit radu města. Podřízenými
útvary zastupitelstva jsou finanční výbor a kontrolní výbor.

Rada města je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady. Počet
členů rady je vždy lichý, činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, nesmí přesáhnout
jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Městská rada Litoměřic má nejvyšší
možný počet členů - 9 členů ( zastupitelstvo 27 členů):

Ing. Hrkal Jan, SNK - Sport a zdraví
Mgr. Červín Václav, SNK - Sport a zdraví
Mgr. Hermann Petr, SNK - Sport a zdraví
Landa Jiří, KDU - ČSL
MUDr. Pražák František, KDU - ČSL
Mgr. Chlupáč Ladislav - ODS
Ing. arch. Protiva Václav - ODS
Ing. Palán Ivan - ODS
MUDr. Jílek Josef - Sdružení nezávislých

Zatímco v zastupitelstvu města je šest zástupců Komunistické strany Čech
a Moravy, v radě města není ani jediný její zástupce.

Podřízenými útvary rady města jsou komise:
•

zdravotní a sociální komise

•

komise výchovy, vzdělání a sportu
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•

komise bytová

•

komise životního prostředí

•

komise rozvoje města

•

komise kultury a cestovního ruchu

•

komise likvidační a škodní

•

povodňová komise

Městský úřad tvoří starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, místostarostové Jiří
Landa, Mgr. Petr Hermann, Ing. Jan Palán a tajemník městského úřadu Ing. Radek
Löwy a zaměstnanci obce. Městský úřad má sídlo na Mírovém náměstí 15/7 v
Litoměřicích.
Starostou města Litoměřic je pan Mgr. Ladislav Chlupáč, ODS. Zodpovídá
za

městskou policii, oddělení požární ochrany a civilní obrany. Dále má na

starosti záležitosti týkající se Svazu měst a obcí, Euroregionu Elbe/Labe a
Mikroregion Radobýl.
Starostu zastupuje první místostarosta pan Jiří Landa, KDU - ČSL. Ten má
zodpovědnost za ekonomický odbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Sdružení obcí pro nakládání s odpady a Regionální rozvojovou agenturu.
Druhý místostarosta Mgr. Petr Hermann, SNK - Sport a zdraví zodpovídá
za odbor školství, kultury a sportu, odbor životního prostředí, Asociaci Zdravých
měst a Agendu 21 a Svaz historických sídel.
Třetím místostarostou je Ing. Ivan Palán, ODS. Zodpovídá za tyto odbory:
odbor rozvoje města, odbor dopravy, odbor majetkový. Dále má zodpovědnost za
Labskou vinařskou cestu a Sdružení pro plynofikaci.

Městský úřad se člení na odbory podle jednotlivých úseků činnosti
městského úřadu jako celku :
•

Oddělení obrany a krizového řízení

•

Oddělení vnitřního auditu

•

Kancelář tajemníka

•

Odbor správní

•

Obecní živnostenský úřad

•

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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•

Stavební úřad

•

Ekonomický odbor

•

Odbor správy majetku města

•

Správa bytového fondu

•

Odbor územního rozvoje

•

Odbor dopravy a silničního hospodářství

•

Odbor životního prostředí

•

Lesní hospodářství

•

Odbor školství, kultury a sportu

Uskutečňují se zde úkoly z oblasti samostatné působnosti i z oblasti
přenesené působnosti (výkon státní správy). Zákon o obecním zřízení svěřuje
obecnímu úřadu právo rozhodovat o poskytování informací žadateli podle Zákona
o svobodném přístupu к informacím (viz příloha č. 2).

5.2. Náplň činnosti orgánů města
Tato kapitola je věnováná konkrétním krokům rady a zastupitelstva města
Litoměřice v roce 2004.

5.2.1. Rada města Litoměřic

Rada města je výkonným orgánem města v samostatné působnosti, v
oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Je
tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy rady.
Zasedání rady města Litoměřic
Zasedání rady města Litoměřic upravuje Jednací řád Rady města

Litoměřic

2002 - 2006 (http://www.mulitom.cz/dokument-56998.html). Tento řád stanovuje
jakým způsobem probíhají zasedání městské rady. Upravuje tedy svolání, přípravu
jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování a způsob kontroly usnesení.
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Zasedání rady města svolává starosta zpravidla lx za dva týdny, jinak
podle potřeby nebo к projednání důležitého úkolu. Termíny pravidelných schůzí
jsou stanoveny plánem práce, který vychází z plánu práce zastupitelstva města.
Svolání rady provádí starosta pozváním všech členů a tajemníka městského
úřadu. Podle toho, co má městská rada na programu, mohou být přizváni i další
vedoucí odborů, předsedové výborů a komisí, případně další potřební občané
(odborníci, vedoucí organizací,...) dle projednávané problematiky.
Přípravu zasedání zajišťuje starostou pověřený místostarosta společně s
tajemníkem městského úřadu a vedoucími odborů městského úřadu. Organizační a
technické záležitosti má na starosti tajemník městského úřadu společně se
sekretariátem. Členové rady, předsedové výborů a komisí, pracovníci městského
úřadu, vedoucí organizací zřízených městem apod. zabezpečují přípravy zpráv a
návrhů. Návrhy nelze předkládat bez návrhu usnesení. Rada města projednává i
připomínky a náměty občanů, seznamuje se s informacemi členů rady města,
pracovníků městského úřadu, předsedů výborů a komisí.
Zasedání rady města nejsou veřejná. S hlasem poradním se zasedání vedle
členů rady zúčastňuje tajemník městského úřadu. К jednotlivým bodům programu
bývají přizváni zpravidla ti, kdo materiál připravovali nebo ho předkládají. Rada
může к projednávání úkolů, na jejichž přípravě se podílely jiné orgány, konat
společné schůze s těmito orgány. Jednání rady řídí starosta. Jestliže se do 30 minut
po stanoveném začátku nedostaví nadpoloviční většina členů, starosta jednání
ukončí a program se přesunuje na další jednání rady. O průběhu jednání se
pořizuje zápis, který musí podepsat starosta a pověřený ověřovatel. Zápis musí být
uložen na městském úřadu (sekretariát) к nahlédnutí.
Rada města přijímá usnesení, pokud pro návrh hlasuje nadpoloviční většina
všech zvolených členů rady. Výsledek hlasování je zaznamenáno v zápisu z
jednání. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady města v otázkách
samostatné působnosti, domnívá-li se, že je nesprávné. Věc pak předkládá к
rozhodnutí nej bližšímu zasedání zastupitelstva.
Usnesení z rady města se vyhotovuje písemně do 7 dnů po konání zasedání
a podepisuje ho starosta a 1. místostarosta, v případě nepřítomnosti některého z
nich najednání 2. nebo 3. místostarosta nebo jiný pověřený člen rady. Usnesení se
zveřejňuje vyvěšením na úřední desce městského úřadu. Usnesení obdrží krajský

- 44 -

úřad, okresní státní zastupitelství, všichni členové rady a zastupitelstva města,
tajemník městského úřadu, vedoucí odborů městského úřadu a velitel městské
policie a všichni, kdo nesou zodpovědnost (i částečnou) za plnění úkolů. Kontrolu
usnesení rady města provádí rada města při svých jednáních.

(Jednací řád Rady města Litoměřic)

Usnesení rady města
Jednání rady města svolává starosta každé dva týdny. V roce 2004 se
uskutečnilo celkem 24 jednání. Jednání rady jsou neveřejná, občané města na ně
nemají přístup.
Na všech jednáních byly na programu majetkové záležitosti města. Radní
rozhodovali o pronájmech pozemků a nebytových prostor. Na začátku roku
schválili zvýšení cen komerčního nájemného za nebytové prostory o 75%. Dále
schvalovali výměny městských bytů a rozhodovali o přidělení bytů v Domě
s pečovatelskou službou. Radní se dohodli na vytvoření zvláštní komise, která má
na starosti prodej bytů z majetku města. Komise byla jmenována na základě
návrhu členů rady města.
20. ledna doporučili radní zastupitelstvu města neschválit návrh stanovení
dobývacího prostoru štěrkopísku a také prodej celého podílu města v a. s. DZCL.
(zastupitelé o těchto záležitostech rozhodovali na svém prvním zasedání v roce
2004, 29. ledna).
Dále radní stanovili pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování
peticí, stížností a podnětů občanů.
Rada města rozhodla o konání tradičního Vinobraní ve městě. Stanovila
čas, místo a vstupné pro tuto akci. Radní také rozhodli o provozování vlastního
televizního infokanálu v síti kabelové televize. Program infokanálu se aktualizuje
dvakrát do týdne. Rada také doporučila zastupitelstvu města schválit finanční
příspěvek ve výši 10.000,- Kč + DPH za měsíc pro společnost Provizi spol.s r.o.
Litoměřice určenou na chod městského infokanálu.
Rada na svých jednáních dále schválila přidělení finančních příspěvků pro
Charitativní domov v Litoměřicích, Severočeskou galerii, na hudební koncert
FESTIVAL MITTE EUROPA a další.
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V průběhu roku rada několikrát jednala o svozu a likvidaci komunálního
odpadu. Odbor životního prostředí byl pověřen к vypracování návrhu smlouvy
s firmou BEC s.r.o. o svozu odpadu, především šlo o garanci ceny na svoz
komunálního odpadu minimálně na dva roky. Rada také schválila přijetí
peněžitého daru ve výši 100 tisíc Kč od obchodní společnosti ВЕС odpady s.r.o.,
který byl účelově vázán к ekologickému vzdělávání občanů se zaměřením na
třídění komunálního odpadu.
Několik jednání se rada věnovala městské nemocnici Litoměřice. V únoru
odvolala členy dozorčí rady. O měsíc později byli jmenováni členové nové dozorčí
rady. Nová dozorčí rada dostala od radních řadu úkolů, sledovat průběžně opatření
vedení městské nemocnice, která povedou к zefektivnění jejího provozu a snížení
ztráty a vypracovat návrh budoucího systému řízení nemocnice. Řediteli bylo
uloženo provést interpersonální audit nezdravotnického personálu a také musel
předložit radě města návrh vývoje a postavení městské nemocnice v rámci regionu.
Mezi pravomoci rady patří také vydávání nařízení obce. Rada města
Litoměřic rozhodla dne 10. 11. 2004 vydat podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona
číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a ustanovení § 11 a
ust. § 102 odst. 2 písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, rovněž v platném
znění Nařízení Rady města Litoměřice o vymezení úseků silnic, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí (viz. příloha č. 3).
Na svých jednáních rada řadu věcí zamítla. Šlo o žádosti na pronájem
pozemků a nebytových prostor. Rada nesouhlasila

se záborem

veřejného

prostranství a pořádáním prodejních trhů na Mírovém náměstí ve městě. Také
neschválila několik finančních příspěvků na různé akce pořádané v Litoměřicích.

5.2.2. Zastupitelstvo města Litoměřic

Pravomoc zastupitelstva je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění. Zastupitelstvu je vyhrazeno mj. vydávat obecně
závazné vyhlášky města (viz. příloha č.4) a rozhodovat o majetkoprávních
úkonech města.
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Zasedání zastupitelstva města Litoměřic
Zastupitelstvo města rozhoduje o záležitostech uvedených v ustanoveních
zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zastupitelstvo města rozhoduje
o dalších věcech patřících do samostatné působnosti, které si vyhradí (§ 84, odst.
4. zák. 128/2000 Sb.).

Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic (http://www.mulitom.cz/dokument68556.html ) upravuje svolání, přípravu, obsah jednání, způsob usnášení,
náležitosti rozhodování a způsob kontroly usnesení.
Zasedání zastupitelstva města svolává starosta zpravidla l x za 6 týdnů,
nejméně však lx za 3 měsíce (§ 92, odst. 1, zák. ě. 128/2000 Sb., o obcích) s
programem dle potřeb práce, případně požadavků členů zastupitelstva města.
Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva města vždy, požádá-li o to
alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje. Zasedání
zastupitelstva města se musí uskutečnit nejpozději do 21-ti dnů ode dne, kdy byla
žádost doručena na městský úřad. Svolání provede starosta písemným pozváním
všech členů zastupitelstva města (odešle ho nejméně 7 dnů před zasedáním) a
veřejnou pozvánkou (vyhláškou). Pozvání musí obsahovat místo a dobu konání a
navržený program připravovaného

zasedání.

Dále starosta zve

pracovníky

městského úřadu a podle projednávané problematiky může přizvat také zástupce
dotčených orgánů a organizací, případně potřebné odborníky apod.
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Jednání zastupitelstva města
bývá zahájeno v 16:00 hod. a je časově omezeno do 20:00 hod.. O případném
nutném prodloužení zasedání zastupitelstva města je nutné hlasovat. Jednání je
zahájeno ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva města. Jestliže do 30-ti minut po
stanoveném

začátku

jednání

není

přítomna

nadpoloviční

většina

členů

zastupitelstva města, řídící zasedání ukončí a do 14-ti dnů je svoláno náhradní
zasedání.
Pokud není projednáno vše co bylo připraveno, svolá starosta nejpozději do
14-ti dnů nové zasedání zastupitelstva města.
Jednání řídí starosta, nebo jím určený místostarosta, popř. jím určený člen
zastupitelstva města. Zprávy к projednávaným materiálům
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předkládá

člen

zastupitelstva města nebo pověřený člen příslušného výboru či komise nebo
pracovní skupiny. Právo předkládat návrhy к projednání na zasedání zastupitelstva
města mají pouze jeho členové, rada města a výbory.
Předkladatelé návrhů mají právo vystoupit v závěru diskuse к záležitostem,
které uváděli. Starosta předkládá к rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
města jím pozastavený výkon usnesení rady města v otázkách samostatné
působnosti města.
Návrhy usnesení jsou připraveny písemně a předloženy před zahájením
jednání. Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční
většina všech jeho členů. Aby usnesení bylo platné, musí pro něj hlasovat
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.
O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který podepisuje
starosta a při jednání zvolení ověřovatelé. Schválený zápis osvědčuje průběh
jednání a obsah usnesení. Zápis musí být pořízen nejpozději do 7 dnů od zasedání
a musí být uložen na městském úřadě (sekretariátu) к nahlédnutí. Právo nahlédnutí
do zápisu mají všichni občané města starší 18-ti let (§16 zákona č. 128/2000 Sb.).
O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhoduje nej bližší zasedání
zastupitelstva města. Občané mohou své námitky uplatnit prostřednictvím členů
zastupitelstva města.
Usnesení zjednání zastupitelstva města se vyhotovuje písemně nejpozději
do 7 dnů po jeho konání a podepisuje ho starosta a místostarostové, v případě
nepřítomnosti některého z nich na jednání, jiný pověřený člen rady města.
Usnesení obdrží starosta a místostarostové, členové zastupitelstva města, tajemník
městského úřadu a vedoucí odborů městského úřadu a okresní státní zastupitelství.
Usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce v budově Městského úřadu
Litoměřice a zveřejněno na webových stránkách města (http://www.mulitom.cz/).
Rada města na nejbližším jednání po uskutečněném zasedání zastupitelstva města
provede zhodnocení a stanoví dílčí úkoly к řádnému zabezpečení usnesení, reaguje
při tom i na náměty z diskuse. V rámci zpráv o činnosti rady města je
zastupitelstvo města informováno o zabezpečení stanovených úkolů. V případě
potřeby může být zastupitelstvu města podána samostatná zpráva o plnění
některých závažných úkolů. Vždy po skončení kalendářního roku předloží
starostou pověřený místostarosta kontrolní zprávu o plnění usnesení z jednání
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zastupitelstva města. Vyhotovení usnesení, vedení evidence úkolů z jednání
zastupitelstva města a soustřeďování zpráv o jejich plnění zajišťuje starostou
pověřený místostarosta.
V případě nepřítomnosti starosty zabezpečuje jeho úkoly 1. popř. 2. popř.
3. místostarosta.

(Jednací řád Zastupitelstva města Litoměřic)

Usnesení

zastupitelstva

V kalendářním roce 2004 se zastupitelstvo sešlo celkem к jedenácti
jednáním. Zastupitelé se scházeli v prostorách Městského úřadu v Litoměřicích
nebo v Modrém salonku místního domu kultury. Jak už jsem zmínila výše,
zasedání zastupitelstva se řídí Jednacím řádem, který zastupitelé schválili dne
28.11. 2002 na svém 2. zasedání.
Zastupitelstvo města na svých zasedáních projednávalo různé záležitosti
týkající se města. Na svém prvním jednání se zastupitelstvo zabývalo především
rozpočtem města pro rok 2004. Byly projednávány změny v

rozpočtových

položkách (mj. navýšení rozpočtové rezervy). Návrh rozpočtu pro rok 2004 byl
přijat včetně schválených změn. V průběhu roku byly přijaty ještě další dílčí
rozpočtové změny na návrhy finančního výboru.

Zastupitelé schválili finanční

prostředky z rozpočtové rezervy a bezúročnou půjčku pro Technické služby města.
Také rozhodli o systému financování Vinobraní 2004.
Zastupitelé rozhodli o přenesení pravomocné působnosti schvalování smluv
o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen na nemovitostech na Radu
města Litoměřice. Smlouvy o zřízení věcného břemene i nadále zůstávají
v kompetenci Zastupitelstva města Litoměřice.
Velkou část jednání věnovali zastupitelé majetkovým záležitostem. Týkalo
se to schválení prodeje, nákupu a směny pozemků v k.ú. Litoměřice. Rozhodovali
také o prodeji městských bytů. Zastupitelé schválili i prodej celého podílu akcií
společnosti DZCL a. s. V červenci byl přijat návrh na nákup nemovitosti v centru
města za 14 milionů za účelem vybudování parkoviště. Dále zastupitelé převedli
majetek ze zrušené základní školy na ostatní základní školy ve městě.
Také byli zvoleni noví členové finančního výboru při zastupitelstvu města.
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V průběhu roku 2004 zastupitelé schválili celkem sedm obecně závazných
vyhlášek.
S řadou návrhů zastupitelé nesouhlasili. Odmítli schválit zvýšení odměn
pro členy zastupitelstva města a rady města. Další záporná stanoviska se týkala
majetkových záležitostí, tzn. prodeje a nákupu pozemků. Dále nesouhlasili
s těžbou štěrkopísku v Litoměřicích v lokalitě Želetice.

O zasedání zastupitelstva města, respektive o jejich usnesení se pořizuje
písemný zápis, který musí být vyvěšen na úřední desce na Městském úřadu
v Litoměřicích a zveřejněn na webových stránkách města.

5.3. Zdravé město Litoměřice, Místní agenda 21
V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotnická organizace (WHO)
mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy
přizvala nej významnější

Cities Project),

ke kterému

evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu

vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá města realizují místní
agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská
charta).
„Zdravé město" je prestižní označení pro město, které je aktivně zapojeno
do mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací WHO OSN. V rámci
jednotlivých států se tato města sdružují do národních sítí. Zdravým městem může
být takové město, které se cíleně zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít
vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o
životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve
mestech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s
nazvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je
asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří několik desítek
měst, obcí, mikroregionů a krajů.
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Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického rozvoje
v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti
do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.
V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se snaží utvářet město,
obec či region jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody
s obyvateli.

Členové národní sítě Zdravých měst uplatňují principy místní Agendy 21.
Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na
místní úrovni, cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen
současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci
s veřejností. Veřejnost je aktivně zapojována do plánování akcí ve všech jejich
fázích a následné realizace, tím je umožněna veřejná kontrola. Místní Agenda 21
zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života.

Kl.

srpnu 2005 Národní

síť Zdravých

měst

registruje 63

členů

s regionálním vlivem na 1100 měst a obcí s 2,4 milionem obyvatel (23% populace
CR). Město Litoměřice je členem od roku 2000. Zastupitelé schválili Projekt
Zdravé město NSZM ČR dne 20.4. 2000. Deklarace Projektu Zdravé město
Litoměřice byla přijata zastupitelstvem města dne 27.6.2002

(http://nszm.intemet.cz/cb2 l/asp/ibrana.asp?id=5842)
(httß://nszm.internet.cz/cb21 /archiv/ aktual/NSZM Zakladni info.pdf)
(http://www. 1 itnmerice.cz/zdravernesto1

5.4. Spolupráce města Litoměřice s dalšími obcemi
Obce

mohou

při

výkonu

své

samostatné

spolupracovat. Spolupráci obcí upravuje Zákon o obcích.
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působnosti

vzájemně

5.4.1. Euroregion Labe/Elbe
Litoměřice našly svoje místo v mezinárodních strukturách.
Obce a svazky obcí mohou spolupracovat též s obcemi jiných států a být
členy mezinárodních sdružení místních orgánů. Obce a svazky obcí mohou být též
členy právnických osob s mezinárodním prvkem. V Evropě se od roku 1958
ustavují euroregiony, jichž v současné Evropě existuje asi sto. Na území České
republiky jich zasahuje pět. Jedním z nich je i Euroregion Labe/Elbe.
Euroregion Labe/Elbe byl založen 24. června 1992. Na české straně jsou v
něm zastoupeny obce a města okresů Děčín, Ústí n. L. a Litoměřice. O vstupu
města do tohoto útvaru rozhodlo městské zastupitelstvo Litoměřic 4. června 1992.
Na saské straně jsou zastoupeny okresy Dresden, Dippoldiswalde, Freital, Pirna,
Sebnitz a Meissen. U vzniku tohoto Euroregionu stála myšlenka koordinace při
řešení společných problémů v hospodářském rozvoji, dopravě, ochraně životního
prostředí, zdravotnictví, sociální péči, kultuře, školství, sportu a při mimořádných
událostech. Sídlem Euroregionu Labe/Elbe je Pirna, jeho sekretariát je v Ústí n .L.

(http://www.euroregion-labe.cz/cz/index.htm)

5.4.2. Mikroregiony v rámci Euroregionu Labe
Mikroregion

Radobýl

Členskými obcemi mikroregionu jsou Litoměřice, Bohušovice nad Ohří,
Lovosice, Terezín. Účelem vzniku byla všeobecná ochrana životního prostředí v
zájmovém území

členských

měst,

rozvoj

infrastruktury, podpora

rozvoje

podnikání, podpora rozvoje služeb. Dále rozvoj turistiky a cestovního ruchu,
propagace sdružení a jeho zájmového území a provozování kulturní činnosti,
zabezpečování činnosti sloužící к uspokojování potřeb občanů.

Labská vinařská cesta
Mikroregion vznikl za účelem založení a správy fondu na rozvoj
cestovního ruchu v oblasti povodí Labe na území okresů Litoměřice a Mělník,
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především na vybudování cykloturistické trasy po obou březích Labe s vinařskou
tematikou,

včetně

naučných

stezek;

naplňování

tohoto

fondu

finančními

prostředky a jinými materiálovým plněním od dárců a dotacemi. Sdružení vydává
propagační materiály za účelem informovanosti veřejnosti a získávání finančních
prostředků. V návaznosti na první krok, jimž bylo vybudování cykloturistické
trasy Labská vinařská cesta, rozvíjet další činnosti a projekty, jejichž smyslem je
zvelebování oblasti pro cestovní ruch a volný čas vůbec za účelem vzniku nových
pracovních příležitostí ve službách návštěvníkům a uživatelům této oblasti.
Členskými obcemi jsou Litoměřice, Brzánky, Černěves, Dobříň, Dolní
Beřkovice, Hořín, Křešice, Roudnice nad Labem, Vědomice, Záluží.

Sdružení obcí okresu Litoměřice pro nakládání s odpady (SONO)
Toto sdružení vzniklo za účelem výstavby skládky Úpohlavy v katastru
obce Zelechovice a následného provozování této skládky. Dalším cílem sdružení
SONO je rekultivace a monitorování životního prostředí po ukončení provozu
skládky.

6. Město Le Bouscat
Město Le Bouscat (Obr. č. 2) leží na jihozápadě Francie, v regionu
Aquitaine, v departementu Gironde, pouhých 5 kilometrů od Bordeaux a 585
kilometrů od hlavního města Francie Paříže (Obr. č. 1).

ГлсаПаи

Lc liouscat

a

Uhoumc

Bordeaux

ЛгсдсЬол

Lfwgon

Obr. č. 2: Region Aquitaine
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Je to město s velkou hustotou obyvatelstva. Podle posledního sčítání z roku
1999 žije ve městě 22457 obyvatel. Snaží se skloubit životní prostředí a kvalitu
života, snaží se v dalším rozvoji města o sloučení modernity s tradicí. Aby si
město zachovalo svůj charakteristický vzhled, je limitována výška nových budou a
příroda vstupuje do každé čtvrti.

První zmínka o městě Bouscat pochází z účetní knihy „la Comptablerie de
Guienne". V roce 1180 věnoval
parcelu

kapitole

svatého

Arnaud ďlllac, pán z Castel Endorthe, lesní

Seurina

z Bordeaux

(chapitre

Saint

Seurin

de

Bordeaux).Kapitola Svatého Seurina získala lesní parcelu, která se jmenovala
Boscat.
Podle mnohých textů, které jsou z velké části z druhé poloviny 18. století,
si kapitola svatého Seurina přisvojovala rozličná práva, na která neměla nárok.
Kapitola vlastnila lesy, které dávala v léno venkovanům. Ti jí museli platit
dřevem. Když začalo dřevo v lesích scházet, byli vesničané nuceni platit kapitole
penězi a prací pro kapitolu.
Od roku 1678 kapitola označovala vinice. Pokoušela se všemi možnými
prostředky zabrat i půdu, která ji nenáležela. Podávala žaloby a odmítala opustit
nej menší kousek půdy.
Na počátku 12. století kapitole patřil pouze malý pozemek. Během
několika století se kapitole podařilo zvětšit své území. Obyvatelé Bouscatu, kteří
byli z velké části vinaři, bednáři nebo obchodníci měli kapitole svatého Seurina,
jako všichni vazalové, vzdávat každý rok hold v den svatého Seurina.
Během velké francouzské revoluce se majetek kapitoly znárodnil, lesy
ustoupily vinicím a domům obchodníků z Bordeaux.
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6.1. La commune Le Bouscat
Samosprávu města Le Bouscat zajišťuje městská rada a starosta. Počet
radních, kteří jsou voleni v obecních volbách a mají mandát na 6 let, je úměrný
počtu obyvatel. V Le Bouscat mají v městské radě 35 radních.
Cleny obecní rady jsou:
Patrick Bobet - starosta
Bernard Junca
Franceline Perret-Bozzoni
Alain Mansencal
Gisèle Mandard
Philippe Valmier
Jean Grden
Odile Leclaire
Bruno Asseray
Catherine Thibaudeau
Denis Quancard
Ariette Liduena
Brigitte Conte
Jean-Pierre Dumora
Emmanuelle Dantin
Christiane Cazabonne-Dinier
Monique Soulat
Catherine Calluaud
Jean-Christian Sagaspe
Christine Stoiber
Jérôme Teisseire
Thierry Valleix
Didier Bladou
Philippe Fargeon
Emilie Cazenave-Maceron
Bruno Bouchet
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Brigitte Madelmont
Solange Bordes
François Monbeig-Andrieu
Evelyne Bégards
Mickaël Aurora
Benjamin Garandeau
Pierre-Louis André
Michel Neuville
Jean-Claude Galéa

Městská rada svými rozhodnutími řídí záležitosti obce. Ze svých řad volí
starostu, který je zástupcem exekutivy.
Starostou je pan Patrick Bobet. Pravomoci starosty jsou dvojího druhu,
protože je jednak představitelem samosprávy obce, ale zároveň je také zástupcem
státu v obci. Starosta města Le Bouscat má 10 tajemníků, kteří mají odpovědnost
za určitý úsek města. Celkový počet tajemníků nesmí přesáhnout třetinu všech
členů obecní rady.
Tajemníky jsou:
Bernard Junca - administrativa
Franceline Perret-Bozzoni - vzdělání, školství
Alain Mansencal - matrika, bezpečnost
Gisèle Mansard - kultura
Philippe Valmier - sport
Jean Grden - finance, rozpočet
Odile Leclaire - sociální péče
Bruno Asseray - zaměstnanci obce
Catherine Thibaudeau - majetek města
Denis Quancard - rozvoj města

(http://www.mairie-le-bouscat.fr')
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6.2. Náplň činnosti orgánů města
Francouzské zákony stanovují, že každou obec řídí městská rada (le conseil
municipal) a starosta (le maire).

6.2.1. Le conseil municipal - městská rada
Rada je volena v obecních volbách na šest let. Městská rada se musí sejít
nejméně 4krát ročně. Ale starosta může svolat radní pokaždé, když se domnívá, že
je to nezbytné. Také je povinen svolat radu na žádost představitele státu nebo na
žádost alespoň třetiny členů obecní rady.
Členové rady musí obdržet pozvánku, která je doplněna materiály
s informacemi o projednávaných záležitostech.

V roce 2004 se městská rada města Le Bouscat sešla celkem 8krát, 20.
ledna, 10. února, 6. dubna, 25. května, 6. června, 14. září, 2. listopadu a 14.
prosince. К dispozici jsem měla zápisy zjednání obecní rady .
Město rozhodlo

o přistoupení

do

Seskupení

veřejného

zájmu

(le

Groupement d'Intérêt Public - „C.L.I.С."), jehož cílem je pomoc starým občanům
a jejich rodinám, a dále vytvoření plánu pomoci těmto lidem. Město muselo
schválit své dva zástupce do tohoto sdružení. Na svém prvním jednání roku 2004
radní jednali o rozpočtu pro tento rok, o ekonomických perspektivách tohoto roku
a o jejich důsledcích pro místní samosprávu a její projekty. Dále jednali o finanční
situaci města Le Bouscat, o rozpočtové rovnováze a růstu investic.
V dubnu radní schválili změny v rozpočtu týkající se investic, pro které
hlasovali všichni přítomní radní. Byl přijat projekt dlouhodobého rozvoje města a
stanoveny jednotlivé etapy projektu ve spolupráci se Společenstvím

měst

Bordeaux. Na dalších jednáních během roku se jednalo o dílčích realizačních
obdobích.
Radní

projednávali návrh

Společenství

měst Bordeaux

na

ochranu

členských měst před záplavami řekou Garonne.
Také byly stanoveny nové ceny na kulturní akce v sezóně 2004-2005.
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Město podalo žádost o státní dotaci na vybudování tribun na sportovišti ve
městě. Tato žádost se podává к rukám poslance zvoleného za příslušný obvod v tomto případě se jedná o departement Gironde. Dotace může být udělena
maximálně v 50% výši celkových nákladů. Město zvolilo pro tento rok jeden
projekt, aby zvýšilo své možnosti na získání dotace.
Radní neschválili zadání studie na zřízení ochranné zóny architektonického
dědictví obce.
Na zasedání rady byla prezentována výroční zpráva o činnosti Společenství
měst Bordeaux za rok 2003. Le Bouscat má v radě společenství čtyři zástupce.
Radní také neschválili finanční dotaci pro jesle sdružení Trotte-Menu.
Na posledním jednání roku 2004, 14. prosince, přijali radní návrh na „Den
solidarity" - „Journée de Solidarité". Den solidarity vychází ze zákona ze 30.
června 2004, který mluví o stanovení jednoho pracovního dne navíc, který vychází
vstříc starším a nebo hendikepovaným občanům. Tento den se nazývá „Journée de
Solidarité". Radní označili za tento den pondělí po Letnicích. V Den solidarity je
radnice otevřená a pro všechny zaměstnance je to tedy pracovní den.
Pokud shrneme, jakými záležitostmi se radní v tomto roce zabývali, je
zřejmé, že projekt dlouhodobého rozvoje města je pro Le Bouscat důležitý. Až na
výjimky byl tento projekt projednáván na všech zasedáních v průběhu roku. Na
programu byly také projekty ve spolupráci se Společenstvím měst Bordeaux.
Nesmíme zapomenout ani najednání o rozpočtu města a jeho pozdější úpravy.

6.3. Spolupráce města Le Bouscat s dalšími obcemi
Ve Francii existuje velký počet obcí. Proto francouzské zákony umožňují
několik forem spolupráce mezi obcemi a městy. Město Le Bouscat je členem
Společenství měst Bordeaux - La communauté urbaine Bordeaux (La CUB).
Společenství měst sdružuje několik vedle sebe ležících měst, která
dohromady čítají více jak 500 000 obyvatel.
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6.3.1. Společenství měst Bordeaux - La communauté
urbaine Bordeaux
Společenství měst Bordeaux spatřilo světlo světa 1. ledna 1968. Společně
s Lille, Lyonem a Štrasburkem je jedním z prvních čtyř společenství, která vznikla
po schválení zákona z 31. prosince 1966. Tento zákon stanovil úlohu a rámec
kompetencí společenství měst.

Společenství měst Bordeaux sdružuje 27 měst (Obr. č. 3). Tato města si
stanovila tři cíle:
•

realizace vybavenosti společenství

•

modernizace služeb ve městech

•

rozvoj místní ekonomiky

Se svými 660 000 obyvateli na 55 188 hektarech je Společenství měst
Bordeaux šestým nej větším v celé Francii. Patří mezi nej atraktivnější společenství
v celé Francii.

Obr. č. 3: Společenství měst Bordeaux
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Rozhodnutí Společenství přijímá Rada společenství, která má 120 radních.
Radními mohou být pouze zástupci 27 měst (počet zástupců každého členského
města je stanoven podle počtu obyvatel města). Každých šest let, po obecních
volbách, každá městská rada volí své zástupce do Rady společenství.
Město Le Bouscat má v Radě společenství tyto čtyři zástupce:
Patrick Bobet - starosta
Bernard Junca
Alain Mansencal
Michel Neuville

Rada společenství se schází jedenáctkrát za rok. Všechny projekty, o
kterých mají radní jednat, jsou nejprve zkoumána v jedné ze dvaadvaceti
specializovaných komisí. Na zasedáních se poté tyto projekty přijímají. Zasedání
jsou přístupná veřejnosti.
Jakmile projekt schválí radní, 2300 zaměstnanců společenství začíná
pracovat na tom, aby ho bylo co nejdříve dosaženo.

V únoru roku 2002 začalo společenství pracovat na vytvoření místního
urbanistického plánu (Plan Local d'Urbanisme - PLU). Společenství si stanovilo
několik cílů. PLU určuje:
•

Zóny určené к zástavbě rodinných domů, kanceláří a podniků.

•

Způsoby výstavby, kterým je nutné se podřídit (např. výška budov).

•

Zóny určené к zemědělství.

Hlavním cílem je uspořádání a rozvoj obcí a celého společenství.

(http://www hnrHeaux-metropole.com/connurb/01

territoire.asp)

- 61 -

7. Srovnání fungování místních orgánů
v Litoměřicích a Le Bouscat
Severočeské Litoměřice a francouzské město Le Bouscat se dobře hodí pro
srovnání samosprávy v České republice a ve Francii, protože obě města mají
srovnatelný počet obyvatelstva. V Litoměřicích trvale žije 25 687 občanů a v Le
Bouscat je

to 22 457 občanů. Vezmeme-li v úvahu zeměpisnou polohu měst, i

v tomto ohledu můžeme najít podobnost. Obě města leží ve vinařské oblasti.
V blízkosti Litoměřic jsou Velké Žernoseky, které se proslavily svým vínem.
Stejně tak Le Bouscat leží ve vyhlášeném vinařském kraji, v blízkosti Bordeaux.

V Litoměřicích se na samosprávě podílejí tyto orgány : starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč, zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, výbory a
komise. Ve francouzském Le Bouscat jsou orgány obce starosta - Patrick Bobet a
městská rada.
Ve Francii neexistuje orgán, který by odpovídal radě obce v České
republice. U nás je rada obce výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti
a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Ve Francii řídí obec le conseil
municipal - rada obce a starosta, který je výkonným orgánem obce.

Stejně jako v České republice i ve Francii je počet lidí řídících obec
stanoven podle počtu obyvatel. V Litoměřicích se na řízení obce podílí 27 osob,
zatímco v Le Bouscat je to 35 radních. V Litoměřicích je starostou pan Mgr.
Ladislav Chlupáč, kterého zastupují tři místostarostové, kteří mají zodpovědnost
za určitý úsek obce. V Le Bouscat je starostou pan Patrick Bobet, který má deset
tajemníků.

Srovnáme-li

tedy

počet

představiletů

obou

měst,

vidíme,

že

francouzské město Le Bouscat řídí více lidí a starosta města má 10 tajemníků, kteří
si mezi sebe rozdělili jednotlivé úseky vedení města. Litoměřického starostu
zastupují tři místostarostové, kteří mají stejně jako jejich francouzští kolegové
mezi sebe rozdělenou zodpovědnost za jednotlivé odbory města.

V

kapitolách týkajících se Litoměřic a Le Bouscat jsem vycházela

především ze zápisů zjednání orgánů obce. V Litoměřicích se městská rada sešla
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celkem к 24 jednáním a zastupitelstvo města mělo 11 zasedání. Ve francouzském
Le Bouscat se městská rada sešla 8krát.
Pokud bychom porovnávaly orgány obou měst pouze podle počtu jednání,
Litoměřičtí by byli pracovitější. Ale samozřejmě, že v obou městech se volení
zástupci občanů snaží o co nejlepší práci ve prospěch celého města a počet jednání
není věrohodným kritériem pro srovnání kvality jejich práce. Když tedy shrnu
rozhodnutí orgánů v obou městech, nacházím podobné body jednání. V obou
městech byla na prvních jednáních na programu schvalování rozpočtů měst pro rok
2004. V průběhu roku docházelo к dílčím rozpočtovým změnám. Z výpisů
zjednání dále vyplývá, že Litoměřice se více zabývaly majetkovými záležitostmi.
Naopak radní v Le Bouscat se dle mého názoru více soustředili na dlouhodobý
perspektivní rozvoj města. Le Bouscat si velice zakládá na tom, že je to zelené
město, příroda ve městě je pro lidi z Le Bouscat velice důležitá. Ale i v této otázce
týkající se čistoty města a životního prostředí můžeme najít podobná rozhodnutí
v Litoměřicích. Litoměřičtí jednali o svozu a likvidaci komunálního odpadu a
zavázali se к ekologické výchově svých občanů. Další důležité rozhodnutí týkající
se ochrany přírody je dle mého názoru jednotné stanovisko rady města i
zastupitelstva města nepodpořit návrh na těžbu štěrkopísku v katastru města. Navíc
jsou Litoměřice zapojeny do mezinárodního Projektu Zdravé město a každý rok se
ve městě organizuje několik akcí pro občany v rámci tohoto projektu. V

Le

Bouscat schválili v roce 2004 projekt dlouhodobého rozvoje města, který se bude
uskutečňovat

ve

spolupráci

se

Společenstvím

měst

Bordeaux.

Naopak

v Litoměřicích se v tomto roce přistoupilo pouze ke zpracování strategického
plánu města, zatímco v Le Bouscat už jednali o dílčích realizačních obdobích
celého projektu. Při zpracování této části diplomové práce jsem studovala výpisy
zjednání jednotlivých orgánů obou měst. Mé osobní hodnocení těchto zápisů je
následovné. Více informací se dozví občan Le Bouscat než občan Litoměřic. Na
zápisech z Le Bouscat je na začátku stručně charakterizován obsah jednání a poté
je každý bod podrobně rozepsán. Co se mi velice líbí je, že u každého bodu je
napsán člen rady, který je autorem návrhu. Ale především jsou zde citováni
jednotliví radní, kteří se k dané záležitosti vyjadřují (viz. příloha č. 5). To
znamená, že občan má možnost si přečíst názory jednotlivých členů, jaké jsou

jejich argumenty pro nebo proti návrhu. Myslím si, že toto občanům pomáhá
v tom, aby byli schopni si o jednotlivých záležitostech utvořit svůj vlastní názor.

Co se týče spolupráce obou měst s dalšími obcemi, i v tomto bodě lze
města dobře porovnávat. Litoměřice jsou součástí Euroregionu Labe / Elbe.
V tomto případě se jedná o mezinárodní spolupráci českých a německých měst.
Hlavním cílem tohoto sdružení je hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí,
doprava, rozvoj kultury apod. Le Bouscat je od roku 1968 členem Společenství
měst Bordeaux (La communauté Urbaine Bordeaux). Nejedná se tedy o
mezinárodní sdružení, ale cíle jsou podobné. Těmi jsou rozvoj celé oblasti a
zvyšování kvality života občanů. Le Bouscat má se spoluprací obcí větší
zkušenosti než Litoměřice, což je dáno daty vzniku Společenství měst Bordeaux
(1968) a Euroregionu Labe/Elbe (1992). Navíc společenství měst má svůj
rozhodovací orgán, jímž je rada společenství, ve které má Le Bouscat své zástupce
a která se schází několikrát do roka. I v zápisech zjednání rady v Le Bouscat
můžeme vyčíst silnou provázanost města s celým společenstvím. Myslím si, že
členství města Le Bouscat ovlivňuje život obyvatel ve městě více než členství
města Litoměřice v Euroregionu Labe/Elbe. Je to samozřejmě dáno také tím, že
členy společenství mohou být pouze mezi sebou sousedící města, kdežto členy
Euroregionu Labe/Elbe jsou některá severočeská města a další města na německé
straně hranic.

Poslední bod, o kterém bych se chtěla zmínit je informovanost občanů o
dění ve městě. Myslím si, že v tomto ohledu zaslouží obě města pochvalu. Obě
města informují občany o záležitostech města několika způsoby. Především mladá
generace ocení webové stránky obou měst - http://www.mairie-le-bouscat.fr a
http://www.litomerice.cz. Nejen, že zde občané naleznou zápisy a pozvánky na
jednání orgánů města, ale dozví se tu o veškerém dění ve městě. Také zde
v diskusních fórech mohou vyjadřovat své názory na situaci města. Jinak je
samozřejmě zákonem stanovena podmínka zřídit úřední desku, kde jsou vyvěšeny
veškeré závazné vyhlášky obce, nařízení rady obce, informace o veřejných
dražbách, setkáních zástupců města s obyvateli apod. Svoji úlohu má také místní
tisk a v případě Litoměřic i televizní infokanál.
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V Litoměřicích jsem se narodila a určitě bych tu chtěla žít a pracovat i
nadále. Je to krásné historické město, orgány města Litoměřice se cíleně zabývají
všemi oblastmi života, které mají vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Francouzské
město Le Bouscat jsem zatím neměla možnost navštívit, ale z prezentace města
jasně vyplývá, že se Francouzi snaží o totéž jako Litoměřičtí. S radostí jednou Le
Bouscat navštívím, protože leží v atraktivní oblasti Bordeaux a toto město je mi
velmi sympatické svým přístupem к přírodě a životnímu prostředí a rozvoji města.
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8. Závěr
Prací nad touto tematikou jsem se seznámila s fungováním veřejné správy.
Získala jsem informace nejen o struktuře a fungování obecní samosprávy v České
republice, ale poznala jsem municipální samosprávu ve Francii, potažmo v zemích
Evropské unie. Přínosem bylo i seznámení se s Evropskou chartou místní
samosprávy, která je základním textem, který upravuje pravidla fungování územní
samosprávy v evropských zemích.
Velice zajímavá byla část práce věnující se českému městu Litoměřice a
francouzskému městu Le Bouscat.
Předpokladem bylo, že územní samospráva je v České republice a ve
Francii podobná. Obě země patří к vyspělým evropským státům, které podepsaly
Evropskou chartu místní samosprávy. Charta je základním dokumentem pro
zákonné úpravy územní samosprávy v těchto zemích. Podobnost obou systému se
potvrdila. Rozdíl můžeme hledat v tom, že ve Francii neexistuje orgán, který by
odpovídal obecní radě v České republice.

Praktická část této diplomové práce by mohla dobře najít své využití přímo
v hodinách občanské výchovy. Žáci a studenti by se měli seznámit s fungováním
věcí veřejných ve svém nej bližším okolí.
Podle osnov pro 2. stupeň ZŠ a učebních dokumentů pro gymnázia,
schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s

platností od

1.9.1999, by se měli žáci seznámit s fungováním obecní samosprávy v 6. ročníku
ZŠ a v primě, odpovídajícímu ročníku osmiletého studijního cyklu na gymnáziích.
V čtyřletém studijním cyklu na gymnáziích je problematika participace občanů
v

politickém životě zařazena do tematického celku Základy politologie. Učitelé by

neměli svým žákům předávat pouze teoretické poznatky o fungování veřejné
správy v naší zemi. Všichni ti, kdo vyučují předmět občanská výchova by měli
dbát vedle předávání znalostí (např. jaké záležitosti lze vyřídit na obecním úřadě,
k

do má právo volit zastupitelstvo, jak probíhají volby...), především na rozvoj

Praktických dovedností Gaké jsou možnosti participace na rozhodování
záležitostech v obci apod.).

o

Podle mého názoru je důležité, aby žáci věděli, co je obec a jaké jsou
základní pravomoci orgánů obce. Měli by poznat, s jakými záležitostmi se jako
občané mohou obrátit na obecní úřad (např. chtějí-li uzavřít sňatek, na obecním
úřadu se vydávají občanské průkazy a cestovní pasy, úřad zajišťuje svoz a
likvidaci komunálního odpadu a další).
Žáci by se měli seznámit se svými právy. Jako občané mají právo volit a
být voleni do zastupitelstva obce (po dovršení 18 let věku), mohou hlasovat
v místním referendu, předkládat petice. Občan se může zúčastnit zasedání
zastupitelstva a vyjadřovat svá stanoviska.
Kde mohou jako občané získat informace? Pro komunikaci mezi zástupci
obce a občany bylo významné přijetí zákona o svobodném přístupu к informacím
(zákon č. 106/1999 Sb.) Důležité pro žáky jako občany také je, že za informování
veřejnosti odpovídá starosta. Informace se mohou mezi občany šířit několika
způsoby: debatami, setkáními s občany, na vývěsních skříňkách, samozřejmě na
úřední desce a také přes místní média. Řada měst a obcí se dnes prezentuje také na
internetových stránkách. Právě touto cestou mohou obce oslovit mladší věkové
skupiny občanů.

V České republice se v posledních letech projevuje v politickém životě
značná apatie. Po 40-ti letech socialismu a víceméně neexistenci

obecní

samosprávy se nelze ani divit. Občanům chybí základní povědomí o tom, jak a
Proč se vůbec podílet na správě věcí veřejných. Jednou z příčin, proč se občané
nechtějí zapojit do dění ve svém bezprostředním okolí a nejsou ochotni převzít
aktivnější roli v demokratickém procesu a při vytváření funkční občanské
společnosti,

je

právě

nedostatek

informací.

Pokusit

se

tyto

informace

zprostředkovat, jako budoucí učitelé občanské výchovy, bychom měli právě my.
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P ř í l o h a č. 1

Evropská charta místní samosprávy
(European Treaty Series 122)
výňatky

Základy místní samosprávy
Článek 2
Princip místní samosprávy je uznáván vnitrostátním zákonodárstvím a dle
možnosti též ústavou.
Náš právní řád je s tímto požadavkem Charty v souladu, neboť podle čl. 100 odst.
1 Ústavy ČR obce a vyšší územně samosprávné

celky jsou definovány

jako

společenství občanů, mající právo na samosprávu.

Pojem místní samosprávy
Článek 3 odst. 1
Místní samospráva je výrazem práva a schopnosti místních společenství v
mezích zákona uspořádat a spravovat podstatnou část veřejných záležitostí ve
vlastní odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva.

Článek 3 odst. 2
Toto právo je vykonáváno radami nebo shromážděními, jejichž členové
jsou zvoleni svobodně a tajným hlasováním na základě přímého, rovného a
všeobecného volebního práva. Rady a shromáždění mohou zřizovat výkonné
orgány, které jsou jim odpovědné. Tím není omezena možnost, aby o určité věci
rozhodlo shromáždění občanů, či aby se konalo referendum, anebo byla využita
jiná forma přímé účasti občanů, jestliže to právo dovoluje.
Také v tomto směruje náš právní řád adekvátní ustanovením Charty.

Rozsah místní samosprávy
Článek 4 odst. 1
Základní pravomoc a působnost orgánů místní samosprávy určí ústava
nebo zákon. Těmto orgánům může být nadto zákonem svěřena i speciální
pravomoc a působnost.
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Tuto zásadu náš právní řád respektuje.

Článek 4 odst. 2
Orgány místní samosprávy mají právo zabývat se v rámci zákona všemi
záležitostmi, které nejsou vyňaty z jejich působnosti anebo svěřeny do pravomoci
jiného orgánu.

Článek 4 odst. 3
Veřejné záležitosti obstarávají v prvé řadě ty orgány, které stojí nejblíže к
občanům. Jsou-li takovouto působností pověřeny jiné orgány, je třeba respektovat
rozsah a povahu svěřených úkolů spolu s hledisky účinnosti a hospodárnosti.

Článek 4 odst. 4
Orgány místní samosprávy mají plnou a výlučnou působnost. Ta nesmí být
zpochybňována nebo omezována žádným ústředním nebo regionálním orgánem,
není-li k tomu zákonný důvod.

Článek 4 odst. 5
V případě, že ústřední nebo regionální orgány delegují pravomoc a
působnost na místní samosprávu, jsou orgány místní samosprávy oprávněny podle
možností přizpůsobit výkon této pravomoci a působnosti místním podmínkám.

Článek 4 odst. 6
Orgány místní samosprávy se dle možnosti ve shodné době a náležitým
způsobem účastní při projednávaní plánů a rozhodnutí ve všech záležitostech,
které se jich přímo dotýkají.

Ochrana změny hranic místních územních celků
Článek 5
Změny hranic místních územních celků nesmějí být provedeny bez
předchozího projednání s orgány místní samosprávy, popřípadě bez referenda,
vyžaduj e-li to zákon.
V našem právním řádu je toto zohledněno.
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Přizpůsobení správních struktur a prostředků úkolům samosprávy
Článek 6 odst. 1
V souladu s právními předpisy si místní společenství uzpůsobí vnitřní
správní strukturu podle místních potřeb a v zájmu efektního výkonu správy.

Článek 6 odst. 2
Postavení zaměstnanců místní samosprávy je upraveno tak, aby byl
umožněn jejich výběr na základě schopností a výkonnosti, tomu odpovídají i
možnosti zvyšování kvalifikace, systém odměňování a podmínky služebního
postupu.

Podmínky pro výkon funkce v místní samosprávě
Článek 7 odst. 1
Postavení volených členů orgánů místní samosprávy zaručuje svobodný
výkon funkce.

Článek 7 odst. 2
Voleným

funkcionářům

náleží

přiměřená

finanční

náhrada

výdajů

spojených s výkonem jejich funkce, jakož i kompenzace ušlých příjmů spolu s
odpovídajícím sociálním zabezpečením.

Článek 7 odst. 3
Právní předpisy nebo obecné právní principy mohou určit, že vykonávání
některých funkcí a činností je neslučitelné s postavením voleného člena orgánů
místní samosprávy.

Dozor nad místní samosprávou
Článek 8 odst. 1
Dozor nad místní samosprávou může být vykonáván pouze tím způsobem a
v těch případech, jež stanoví ústava nebo zákon.
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Článek 8 odst. 2
Samosprávná činnost je v zásadě kontrolována jen z hlediska ústavnosti a
zákonnosti. Jde-li o výkon působnosti, která byla na orgány místní samosprávy
přenesena, mohou dozorčí orgány kontrolovat i účelnost výkonu delegované
působnosti.

Článek 8 odst. 3
Zásah dozorčího orgánu musí být přiměřený vzhledem к důležitosti zájmů
chráněných dozorem.

Financování místní samosprávy
Článek 9 odst. 1
Orgány místní samosprávy mají v rámci hospodářské politiky státu právo
na odpovídající vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou při výkonu své působnosti
volně zacházet.

Článek 9 odst. 2
Finanční zdroje místních samospráv jsou úměrné vzhledem к působnosti,
kterou vymezuje ústava a zákony.

Článek 9 odst. 3
Alespoň část finančních zdrojů pochází z místních daní a poplatků, jejichž
výši mohou orgány místní samosprávy v mezích zákona určovat.

Článek 9 odst. 4
Finanční systém zajišťující zdroje pro místní samosprávu by měl být
natolik různorodý a přizpůsobivý, aby mohl pružně reagovat na reálný růst
nákladů místních veřejných služeb.

Článek 9 odst. 5
Zájem ochrany finančně slabších samospráv vede к ustavení mechanismu,
který by zajistil finanční vyrovnání nebo kompenzaci důsledků nerovnoměrného
rozdělení zdrojů a zvýšení nákladů povinně zajišťovaných veřejných služeb. Tento
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I

mechanismus nesmí omezovat volnost rozhodování o otázkách, které jsou v plné a
výlučné působnosti orgánů místních samospráv.

Právo na sdružování
Článek 10 odst. 1
Orgány místních samospráv při plnění svých úkolů navzájem spolupracují
a sdružují se v rámci zákona s jinými orgány к provádění činnosti ve společném
zájmu.

Článek 10 odst. 2
Právo místních

samospráv

vstupovat

do zájmových sdružení a

do

mezinárodních asociací místních samospráv je zaručeno.

Článek 10 odst. 3
Orgány místních samospráv mohou za podmínek, které stanoví zákon,
spolupracovat s partnery v jiných státech.
Náš právní řád toto

respektuje.

Právní ochrana místní samosprávy
Článek 11
Orgány místní samosprávy mají právo na soudní ochranu v případě, kdy j e
ohrožen svobodný výkon jejich působnosti, či není-li respektováno právo na místní
samosprávu vymezené ústavou a vnitrostátními předpisy.
U nás je toto garantováno

Ústavním

soudem.

("Průvodce veřejnou správou. Richard Pomahať, TSy, p r a h a 1QQ9. str. 168-17П
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P r í l o h a č. 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o poskytnutých informacích
Mestským úřadem v Litoměřicích za rok 2004

Na

základě

zákona

č.

106/1999

Sb.,

o

svobodném

přístupu

k informacím, předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok
2004 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti

poskytování

informací podle tohoto zákona.
V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle
kterého bylo postupováno také v r. 2004 a kterým se stanoví způsob poskytování
informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu к informacím všem fyzickým a právnickým osobám.
I.
Poskytování informací § 2 - 6
Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace
informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a
to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.
II.
Vyřizování žádostí o informace § 13
Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně
bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení
odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizováného postupu
podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.
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III.
Náležitosti žádosti § 14
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné
vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s
žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení
na městský úřad, od tohoto dne běží lhůty dané zákonem к vyřízení (§14).
•

odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů

•

odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje к působnosti
MěÚ - do 3 dnů

•

vyzvání к doplnění žádostí - do 7 dnů

•

poskytnutí informace - do 21 dnů
IV.
Výjimky z práva na přístup к informacím §7 - 1 2

Městsky úřad neposkytne informace, které i sou:
•

mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)

•

utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.

•

obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/91 Sb.

•

údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo
sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech
soukromých osob

•

informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)

•

informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního
vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.

•

informacemi o vyšetřování trestných činů

•

výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy

•

informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby
vydání rozhodnutí
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•

osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek
stanovených zákonem č. 256/99 Sb.
V.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16
Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67
Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a l 6 s výjimkou
ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20
odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl
vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o
přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí
К přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení
žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce
neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v
průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na
sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet
informací bude jménem MěU sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle
§ 18 zákona č. 106/99 Sb.)
Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují
jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

VII.
Hrazení nákladů §17
Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.
•

náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč

•

náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč

•

náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč

•

náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč
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náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč
náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč
práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za
předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci
bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už
žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18
Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a
předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro
vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci
porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.
Přehled poskytnutých informací v roce 2004 dle zákona č. 106/99 Sb. - O
svobodném přístupu к informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského
úřadu v Litoměřicích):

Starosta:
Mgr. Ladislav Chlupáč
Písemné informace

4

Ústní+telefonické informace

71

Místostarosta:
p. Jiří Landa I. místostarosta
Písemné informace

2

Ústní+telefonické informace

143

Мцг. Petr Hermann II. místostarosta
Písemné informace
Ústní+telefonické informace

118

ing. Ivan Palán III, místostarosta
Písemné informace

5

Ústní+telefonické informace

128
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Tajemník:
Písemné informace

3

Ústní+telefonické informace

156

Sekretariát:
Písemné informace

6

Ústní informace

154

Telefonické informace

389

Elektronickou poštou

158

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Ekonomicky odbor:
Písemné informace

0

Telefonické

215

Ústní

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Odbor správní a informační centrum:
Písemné informace

231

Telefonické

24656

Ústní

8904

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Odbor životního prostředí:
Písemné informace

32

Telefonické

3881

Ústní

229

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Odbor školství, kultury a sportu:
- v oboru školství
písemné informace

0

telefonické

152

ústní

62

- v oboru kultury
písemné informace

0

telefonické

188

ústní

84
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- v oboru sportu
písemné informace

0

telefonické

64

ústní

45

- památková péče
písemné informace

0

telefonické

455

ústní

981

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Písemné informace

283

Telefonické

4860

Ústní

3513

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Stavební úřad města:
Písemné informace

12

Odmítnutí poskytnutí informace

2

Ústní + telefonické informace

7824

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech
zahrnuty.
Odbor rozvoje města:
Písemné informace

209

Ústní

1430

Telefonické

320

Elektronickou poštou

370

Za poplatek byla podána 1 informace.
Qrggnjrnční složka bytového hospodářství:
Písemné informace

2800

Ústní

25100

Telefonické informace

19230

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
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Odbor správy majetku města:
Písemné informace

10

Ústní + telefonické informace

250

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Městská policie v Litoměřicích:
Písemné informace

0

Ústní + telefonické informace

293

Za poplatek nebyla podána žádná informace.
Oddělení obrany a krizového řízení
písemné informace + elektr. poštou 120
telefonické

30

ústní

30

Odbor dopravy a silničního hospodářství
písemné informace + elektr. poštou 0
telefonické + ústní

1237

Odbor obecní živnostensky úřad
Písemné informace

14

Ústní

4524

Telefonické informace

3950

Za poplatek 1500,-Kč

14

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:
Počet podaných písemných žádostí o informace

3732

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za
nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se к uplatňování tohoto
zákona nebyly požadovány.

V Litoměřicích, dne 21.2.2005
Mgr. Ladislav Chlupáč, v. r.
starosta města
O Městský úřad Litoměřice
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Příloha č. 3

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové nám. 15/7, 412 33 Litoměřice

Rada města Litoměřic rozhodla dne 10. 11. 2004 vydat podle ustanovení §
27 odst. 6 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a
ustanovení § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích,
rovněž v platném znění

Nařízení Rady města Litoměřice
ě. 1/2004

o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

ČL. 1
V rámci silniční sítě na území spadající pod výkon státní správy obce
s rozšířenou působností vymezuje svýin nařízením č. 1/2004 Město Litoměřice
úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, takto:
silnice ě.

úsek

délka v km

III/24078

Hradiště - Levin

1,478

III/24066

Encovany - Třebutičky

1,787

III/24067

silnice 1/15 - Chotiněves

2,142

III/24070

Trnobrany - Zimoř

1,547

III/24075

Habřina - Srdov

1,786

III/24080

Levínské Petrovice - Bukovina

2,503

III/24086

Držovice - Konojedy

0,893

III/24088

Líčenice - Dubičná

1,249

HI/24712

Keblice - Brňany

2,674

III/24715

Litoměřice - Kamýk

0,999
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III/24719

Miřejovice Hlinná

0,825

III/24719

Kundratice - hranice okr. UL

0,303

III/26018

Řepčice - Haslice

1,203

III/2611

Lbín - hranice okr. UL

0,867

m/26111

Sedlec - Dolní Řepčice

1,758

m/26118

Brocno - Chudolazy

1,945

m/2691

Střížovice - Malešov

4,567

III/26120

Štětí (nebezpečné klesání)

0,675

HI/26122

Chcebuz - Štětí

3,320
32,521

Neudržované úseky celkem:

ČL. 2
Účinnost nařízení
Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu
Litoměřice).

ČL. 3
Zrušovací ustanovení
Účinností tohoto nařízení se ruší nařízení č. 4/2003 o vymezení úseků silnic,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, ze dne 21. 10. 2003.

V Litoměřicích dne 10. 11. 2004

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města Litoměřice
Ing. Ivan Palán
3. místostarosta města Litoměřice

Vyhlášení: vyvěšeno na úřední desce dne : 11.11.2004
Sejmuto z úřední desky dne : 26.11.2004
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Příloha č. 4
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA LITOMĚŘICE
č. 5 /2004
o vymezení závazné části změny č. 2
územního plánu obcí LITOMĚŘICE - Mlékojemy

Zastupitelstvo města Litoměřice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 29
odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve
znění pozdějších předpisů) a v souladu s ustanovením

§ 84 odst. 2, písm. b)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) tuto obecně
závaznou vyhlášku :

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
v

Článek 1
Účel vyhlášky
1. Tato vyhláška vymezuje závaznou část změny č. 2 územního plánu obcí
Litoměřice-Mlékojedy, kterou zastupitelstvo města schválilo dne 3.června
2004.
2. Tato vyhláška je doplňkem к těmto obecně závazným vyhláškám :
a) к obecně závazné vyhlášce č. 5/98 o uspořádání území města Litoměřice
b) к obecně závazné vyhlášce č. 2/2001 o uspořádání území obce Litoměřice
c) к obecně závazné vyhlášce ě. 2/2003 o vymezení závazné ěásti změny č. 1,
část В
Článek 2
Územní a časový rozsah platnosti

1. Území řešené změnou č.2 se vztahuje na katastrální území Litoměřice a
Pokratice.
2. Území uvedené v odstavci 1/ není změnou územního plánu časově omezeno.
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ČÁST DRUHÁ
Závazné regulativy
Článek 3
Urbanistická koncepce

1. Využití ploch a ieiich uspořádání :

BYTOVÁ VÝSTAVBA
Lokalita č. 1 - výstavba RD v Žernosecké ulici
Lokalita č. 2a + 2b - výstavba RD pod obcí Miřejovice
Lokalita č. 3 - výstavba RD pod „Bílou strání"

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Lokalita č. 4 - umístění sportovní střelnice v prostoru u „Gaubova dvora"

PLOCHY EKONOMICKÉ ZÁKLADNY
Lokalita ě. 7 - plocha navazující na bývalou koželužnu v Želeticích
Lokalita ě. 9 - návrh na zpevnění plochy nacházející se EZ v Želeticích
2. Zásady dopravního uspořádání :
• návrh

trasy

komunikačního

propojení

silnic

v úseku Kamýcká

Masarykova (lokalita č. 10)
• návrh na rozšíření přístupové komunikace к lokalitě EZ č. 7
• návrh jednosměrné přístupové komunikace pro lokalitu RD č. 1
• návrh nové obslužné komunikace pro lokalitu RD č. 2a + 2b
• návrh nové přístupové komunikace к lokalitě sportovní střelnice č. 4

3

Technická infrastruktura :
• návrh STL plynovodu pro lokalitu RD č. 2a
• návrh NTL plynovodu pro lokalitu č. 3
• návrh vodovodního řadu pro lokality RD č. 2a, 3
• návrh vybudování retenčních nádrží pro lokalitu č. 2b
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• návrh dešťového příkopu podél Miřejovické ul. od lokalit RD č.2a do
Kamýckého potoka
• návrh splaškových a dešťových sběračů v lokalitě RD č. 2a
• návrh splaškové stoky pro lokalitu RD č. 3
• návrh záchytného dešťového příkopu pro lokalitu RD č. 3
• návrh připojovací stoky k CST pro lokalitu RD č. 1

článek 4
Regulativy, limity a funkční uspořádání území

1. Funkční využití území vymezené v hlavních výkresech změny č. 2 vychází
z platné územně plánovací dokumentace a je stanoveno takto:

Čistá obytná zóna (ČOB) s přípustným využitím

pro trvalé bydlení

individuelní, Zařízení školní a předškolní výchovy, obchod, sociální a zdravotní
zařízení, parkové i užitkové zahrady, liniová

i plošná veřejná zeleň, lokální

sportoviště, bezkonfliktní „malé podnikání", nezbytná komunikační síť s trasami
MHD, pěší chodníky a stezky, plochy dopravy v klidu, odpovídající systémy
technické infrastruktury
Nepřípustné : vše ostatní
Zóna průmyslové výroby (PV) s přípustným využitím pro průmyslové
a

skladové

areály

v celém

spektru

odvětvové

činnosti,

výrobní

služby,

velkoobchod, dopravní zařízení a související provozy (autoslužby, parkovací a
odstavné plochy), veškerá činnost je vymezena regulativy vyplývajícími z PHO
podnikatelských
komunikace

subjektů

a

hodnotou

Q

záplavového

Obslužné

s vazbou na nadřazenou silniční síť s trasami MHD, odpovídající

infrastruktura, plošná, liniová a ochranná zeleň, komerční
infrastruktura

technická

území.

města (topné

aktivity, nadřazená

zdroje, rozvodny), služební

a

pohotovostní bydlení, stravovací a ubytovací zařízení
Nepřípustné : vše ostatní
Zóna
zpevněné

průmyslové

výroby

(PV1)

s přípustným

plochy + oplocení u stávajícího areálu EZ

Nepřípustné : vše ostatní
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využitím

návrhu

Sportovní střelnice (S) s přípustným využitím střelnice a účelové stavby
sloužící vlastnímu provozu střelnice, příjezdová komunikace
Nepřípustné : vše ostatní

2. Regulativy využití :
•

výskyt sesuvného území v lokalitě RD č. 3

•

pro lokalitu č. 2b vybudování retenčních nádrží včetně úpravy toku
Kamýckého potoka

•

pro lokalitu č. 2a vybudování odvodňovacího příkopu podél Miřejovické
stráně

•

v rámci výstavby

jednotlivých RD u lokality

č. 2b je regulativem

vybudování záchytných dešťových nádrží (vpustí)
•

pro lokalitu RD č. 3 vybudování záchytného dešťového příkopu

•

pro lokalitu č. 9 zachování topolové aleje

•

pitný vodovod bude zároveň plnit funkci požárního vodovodu ve smyslu
ČSN 730873

•

veškerá nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná, popř.
splašková

3. Limity využití území
•

CHKO České středohoří

•

CHOPAV Severočeská křída

•

OP dráhy

•

OP komunikace II. A III. tř.

•

záplavové území Q 100 toků Labe a Ohře

•

územní systém ekologické stability : doplňující biocentrum
místní biokoridor MK 5

•

OP Městské památkové rezervace Litoměřice

•

OP Městské památkové rezervace Terezín

•

OP elektroenergetiky

•

OP vodovodních a kanalizačních řadů

DC 2 a

článek 5
Veřejně prospěšné stavby

Změna č. 2 územního plánu obcí Litoměřice - Mlékojedy ve své textové a
grafické části vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby :
• D 1

komunikační propojení silnice 11/247 Kamýcká - Masarykova

• P26

středotlaký plynovodní řad do rozvojové lokality č. 2a

• P27

nízkotlaký plynovodní řad do rozvojové lokality č. 3

• V 1

zásobní řad pitné vody pro lokalitu č. 2a

• V2

zásobní řad pitné vody pro lokalitu č. 3

• TI

3 dešťové retenční nádrže a úprava Kamýckého potoka pro ochranu
zástavby na lokalitě č. 2b

• К 9

dešťový příkop podél Miřejovické ul. od lokality č. 2a

do

Kamýckého potoka
• K10

splaškové a dešťové sběrače pro odkanalizování lokality č. 2a

• K11

splašková stoka pro lokalitu č. 3

• K12

záchytný dešťový příkop nad lokalitou č. 3

• K13

připojovací stoka k CST od lokality č. 1

ČÁST TŘETÍ

v
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Přílohou

к této

vyhlášce je návrh změny č.2 územního plánu obcí

Litoměřice — Mlékojedy, datovaný prosinec 2003. Uvedená změna je
uložena jako součást původně schválené územně plánovací dokumentace u
pořizovatele - odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice, dále
na stavebním úřadě Městského úřadu

Litoměřice a na odboru územního

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města
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P ř í l o h a č. 5
Conseil Municipal du 25 mai 2004
Ordre du jour

1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 Avril 2004
2) Rapport sur les actes pris en vertu de l'article L 2122-22 du C.G.C.T."
3) Bordeaux Atlantique - Désignation d'un représentant
4) Modification au tableau des emplois communaux
5) Réorganisation du Fonds Local d'Aide à l'Insertion des Jeunes (F.L.A.I.J.)
6) Projet d'aménagement du centre ville - Conventions avec a'urba
7) Convention avec Télécom - Enfouissement des réseaux rue Président Kennedy
8) Ecole Jean Jaurès - Marché de maîtrise d'oeuvre - Lancement de la
consultation - Composition du jury
9) Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) consécutif aux
débordements de la Garonne pour les 17 communes en secteur de
l'agglomération bordelaise - Avis du Conseil Municipal
10) Questions orales diverses

DOSSIER № 1 : APPROBATION DU P.V. DU CONSEIL MUNICIPAL DU
6 AVRIL 2004
P 24 :
Concernant le dossier № 8 (Contrat de Développement
subventions

Durable œ Demandes de

auprès du Conseil Général), M. GARANDEAU

désire connaître le

montant total de ces demandes et savoir si la commune a eu une réponse depuis le
dernier conseil.
M. LE MAIRE répond que la ville n 'a, pour l'instant, que des engagements

de

principe.
Le P.V. est approuvé à ľ UNANIMITE.

DOSSIER № 2 : ACTES PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 212222 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Patrimoine
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La ville a vendu un photocopieur GESTETNER à l'association LA REOLE
EQUESTRE pour un montant de 50/.
La ville a vendu un photocopieur GESTETNER à la Société MATMOND pour un
montant de 50/.
MOUVEMENTS DU PERSONNEL
M. GARANDEA U souhaite savoir si le C. T. P. émet un avis sur ces mouvements.
M. LE MAIRE répond que cela n 'est pas de sa compétence. Il indique que l'état du
personnel

demandé par les membres de l'opposition

figurait

dans le budget

primitif.
M. GARANDEAU fait remarquer que cet état ne prend pas en compte

l'évolution

des âges qui permettrait d'analyser les besoins futurs par catégories et filières.
M. LE MAIRE indique que ces informations seront communiquées

DOSSIER

№

3

; DESIGNATION

DE

DELEGUES

prochainement.

AU

SEIN

DE

BORDEAUX ATLANTIQUE
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Par délibération en date du 12 septembre 2001, le conseil municipal avait désigné
trois représentants auprès de l'association Bordeaux Atlantique :
Titulaires : Suppléant :
M. BOBET M. QUANCARD
M. ASSERAY

M. LE MAIRE indique qu 'il a été dernièrement réélu à l'unanimité Président de
cette association. A ce titre, il y représente avant tout ľintercommunalité

et

l'action générale des trois communes. С 'est pourquoi il souhaite que l'autre
titulaire soit la personne en charge de l'action économique au sein de la majorité.
En remplacement de M. ASSERAY, je vous propose la candidature de :
Liste présentée par M. BOBET :
Titulaires : Suppléant :
M. BOBET M. QUANCARD
M. VALLE1X
Liste présentée par M AURORA
Titulaires : Suppléante :
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M. GARANDEAU MME BEGARDS MME BORDES
Ont obtenu :
Liste présentée par M. BOBET 29 VOIX
Liste présentée par M. AURORA 5 VOIX

Les représentants élus par le Conseil Municipal au sein de l'association Bordeaux
Atlantiquesont donc :Titulaires : Suppléant :

M. BOBET M. QUANCARD
M. VALLEIX

DOSSIER № 4 : MODIFICATION AU TABLEAU DES EMPLOIS
COMMUNAUX
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
FILIERE TECHNIQUE
cr
Création d'un poste d'Agent d'Entretien suppression d'un emploi jeune au 1 juin
2004 Création d'un poste d'Agent d'Entretien suppression d'un emploi jeune au
i " juillet 2004.
Les agents d'entretien constituent un cadre d'emplois technique de catégorie С au
sens de l'article 5de la loi du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agents d'entretien et d'agents
d'entretien qualifiés.

Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de
nettoyage . Ils peuventtravailler en équipe ou effectuer individuellement leurs
tâches.Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas
une expérienceprofessionnelle particulière.
M. GARANDEA Ufélicite l 'équipe municipale pour avoir tenu sa parole
concernant la pérennisation des emplois jeunes. Cette formule a porté ses fruits
puisqu 'elle a permis à des jeunes de « mettre le pied à l'étrier » et d'entrer dans la
fonction publique

territoriale.

FILIERE ADMINISTRATIVE
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Suppression d'un emploi jeune au 1 juin 2004
(recrutement de ľagent par l'association Technowest, pour maintien à la mission
locale Le Bouscat-Bruges)

FILIERE CULTURELLE
Création d'un poste d'Assistant Territorial d'Enseignement Artistique à temps non
complet 7,5/35Suppression d'un poste de Professeur de Musique non titulaire.
Les assistants d'enseignement artistique sont chargés de l'accompagnement
instrumental des classes. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements
spécialisés d'enseignement artistique.
Modification de la Quotité de temps de travail d'un poste d'assistant spécialisé
d'enseignement artistique de 13/35à 13.5/35.
Modification de la Quotité de temps de travail d'un poste d'assistant spécialisé
d'enseignement artistique de 10/35à 10.5/35.

FILIERE ANIMATION
Création d'un poste d'Agent d'Animation
Les agents territoriaux d'animation participent à la mise en Œuvre des activités
d'animation. Ils interviennent dans les secteurs périscolaires, de l'animation des
quartiers, de la politique de développement social urbain et du développement
rural. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou
d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Le cadre
d'emplois comprend le grade d'agent d'animation et le grade d'agent d'animation
qualifié.

M. LE MAIRE précise qu'il s'agit de mieux répondre à l'attente et à la demande
des 18-25 ans. Cet agent commencera sur le secteur des Ecus et notamment le City
Stade. Il pourra par la suite étendre son action, dans le cadre du Contrat de Ville,
sur les résidences Lyautey et Champs de Courses.
Cette proposition est approuvée à ľ UNANIMITE.

DOSSIER № 5 : REORGANISATION DU FONDS LOCAL D'AIDE A
L'INSERTION DES JEUNES (F.L.A.IJ.)
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RAPPORTEUR : MLLE LIDUENA
Conformément à la convention de partenariat réglementant la fusion de la РАЮ
du Bouscat avec la Mission Locale Technowest, le fonds local d'aide aux jeunes
en difficultés sera maintenu sur la commune du Bouscat. Il sera étendu à celui de
Bruges qui, par sa délibération du 17 février 2004, a inscrit au budget primitif une
dépense supplémentaire de 750/.
L'organisme gestionnaire du fonds sera la mission locale Technowest qui
déléguera au responsable de l'antenne du Bouscat / Bruges, l'organisation
administrative et la répartition financière du fonds avec délégation de signature.
Les différentes aides accordées aux jeunes seront validées en commission sous
l'autorité des élus délégués par les communes.
Règlement financier :
Le Bouscat versera pour l'année 2004 : 1 250/, soit 20 % du budget ; l'Etat et le
Département s'engageant par convention à verser les 80 % restant, soit 5 0 0 0 / A
cette somme, il conviendra de rajouter le solde positif de l'année précédente, soit 4
035,40/(Total du F.L.A.l.J. pour les jeunes Bouscatais : 10 285,40/).
Bruges versera 750/, soit 20 % et l'Etat et le Département verseront 3 000/, soit un
total de 3 750/.
Le total du F.L.A.l.J. s'élèvera pour les 2 communes à 14 035,40/.
M. GARANDEAU

demande quelles sont les limites d'âge concernées par cette

aide.
MLLE LIDUENA répond qu 'il s'agit des 16-25 ans.
M. GARANDEAU demande s'il existe un cadre restrictif ou si cette aide peut être
versée aux jeunes

à la recherche d'un logement pour un dépôt de caution ou

autres. Il fait remarquer que les jeunes ne sont pas toujours en bons termes avec
leur famille et qu 'ils se retrouvent donc seuls et sans ressource.
MLLE LIDUENA précise qu'il n'y a aucun cadre restrictif. Les dossiers sont
examinés

en commissions

techniques

puis en commissions

de validation

étudient les ressources mensuelles des jeunes ainsi que le contexte familial.
elles s'engagent à faire un don ou à verser une aide
M. GARANDEAU

qui
Puis

remboursable.

pense qu'il faut mener en partenariat

avec Technowest

une

réflexion concernant le logement qui est une des priorités pour les jeunes de 18 à
25 ans. En effet, ils se retrouvent souvent confrontés aux mêmes problèmes
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: les

propriétaires leur demandent 3 bulletins de salaire ou un garant.
MLLE LIDUENA précise qu 'une convention a déjà été signée avec un organisme
afin de reloger les jeunes.
M. LE A4 AIRE fait remarquer que la société doit en effet remplir son rôle de
solidarité mais il estime que la grande majorité des jeunes a une famille qui est
capable de les aider.
M. GARANDEAU souligne qu'il faut tenir compte de plusieurs facteurs : le taux
de familles monoparentales

de plus en plus élevé, la précarité

d'emploi

et. le

montant parfois élevé des cautions.
MME

В EGARDS

Technowest,

signale

que, lors du dernier

Conseil d'Administration

il a été décidé de créer une association

.Jeunes ». Elle aura pour

mission

de mobiliser

« Technowcst

tous les partenaires

Lo^mcul
et élus

qu 'ils réservent certains logements dans les résidences en construction
rénovation

pour les jeunes

de

afin

ou en

travailleurs.

Cette proposition est approuvée à ľ UNANIMITE.
DOSSIER № 6 : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
CONVENTIONS AVEC A'URBA
RAPPORTEUR : M. JUNCA
Par délibération en date du 6 avril 2004, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à solliciter de la Communauté Urbaine de Bordeaux le lancement de
l'étude préalable pour mener à bien la restructuration du centre ville du Bouscat.
La C.U.B. ayant désigné a'urba pour cette opération, je vous demande donc
d'autoriser M. LE MAIRE à signer :
-A signer une convention cadre qui a pour objet de définir et de préciser le
cadre et les modalités selon lesquels le montant de la subvention annuelle
de la commune est déterminé au regard du programme annuel de l'a-urba,
-A signer une convention particulière pour le versement d'une subvention de
15 0 0 0 / à a-urba, au titre de la mission d'assistance à la qualité urbaine : 50
% à la signature et 50 % au 30 novembre 2004 ;
-A signer une fiche projet correspondant aux actions envisagées pour l'année
2004 (étude de faisabilité pour l'évolution et la composition des tissus en
frange de la Place de l'Eglise).
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M. JUNCA explique que ces conventions vont permettre à l'Agence

d'urbanisme

de Bordeaux de mener une élude sur les aménagements

immobiliers ; en effet, la

municipalité, les riverains et les usagers souhaiteraient

intégrer dans le projet la

construction de logements de façon à pouvoir assurer la mixité entre logements et
commerces de proximité. Ces propositions seront exposées au cours d'une réunion
publique le 30 juin 2004 à 19 H 30.
M. GARANDEAU souhaite savoir si la subvention de 15 ООО/est renouvelable.
M. LE MAIRE répond qu'elle est unique puisqu'elle

concerne un projet précis.

M. JUNCA précise que cette subvention serait renouvelée dans le cas où le projet
n'aurait pas abouti dans un an ; la commune serait alors dans l'obligation
prolonger

cette collaboration. Le terme de subvention peut paraître

puisqu 'il s'agit en fait du paiement d'une

de

inapproprié

prestation.

M. LE MAIRE indique que la commune verse une cotisation annuelle mais qu 'une
convention doit être signée pour le versement d'une subvention pour tout nouveau
projet nécessitant l'étude technique de l'a-urba.
M. GALEA souhaite savoir si tous les élus ont la possibilité d'assister à la réunion
de 30 juin.
M. LE MAIRE précise que tous les Bouscalais et élus sont invités à participer à
cette rencontre. Il rappelle que la Municipalité

a préféré organiser des grands

conseils de quartiers au lieu de comités de quartiers. Tout, le Conseil Municipal se
déplace dans les différents quartiers au moins une fois par an.
M. GARANDEAU pense qu'il serait opportun que tous les élus se réunissent pour
examiner les différentes esquisses en vue de trouver une harmonie de pensée pour
le 30 juin.
M. JUNC A indique que l'ensemble

des élus recevra un dossier

d'informations

avant cette date.
M. LE MAIRE précise, qu'à la suite de la réunion concernant le P.L.U.,

quelques

élus ont effectué avec des représentants de la C.U.B, et de l'A 'urba une marche de
la Barrière du Médoc jusqu 'au chemin de fer, afin de déterminer les parcelles
destinées à l'activité économique ou à l'habitat.
M. NEUVILLE signale que son groupe n 'y a pas été convié.
M. LE MAIRE s'en excuse et déclare q и 'il s'agit d'un oubli.
M. GARANDEAU souhaiterait savoir s'il est question d'implanter
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un petit centre

culturel dans le centre ville qui puisse regrouper quelques aspects novateurs de la
vie culturelle bouscatai.se (annexe de la médiathèque, petite salle
M. JUNCA

indique que l'utilisation

d'exposition).

de la Salle de la Charmille sera

valorisée

dans son accès, son esthétique extérieur et peut-être dans sa finalité. Quant aux
autres

espaces

emplacement

culturels

interactifs,

seule

иле

étude

pourrait

justifier

cet

en centre ville ou dans un autre quartier.

Cette proposition est approuvée à ľ UNANIMITE.

DOSSIER

№

7

:

CONVENTION

AVEC

FRANCE

TELECOM

ENFOUISSEMENT DU RESEAU DES TELECOMMUNICATIONS RUE
DU PRESIDENT KENNEDY DANS LA PARTIE COMPRISE ENTRE LES
NUMEROS 60 ET 84
RAPPORTEUR : MME THIBAUDEAU
La Communauté Urbaine de Bordeaux a programmé des travaux d'aménagement
de voirie rue du Président Kennedy dans la partie comprise entre les numéros 60 et
84 et. à la demande de la ville, il sera également procédé à l'enfouissement du
réseau des Télécommunications.
Dans le cadre de ces travaux, FRANCE TELECOM, de son côté, nous demande de
signer une convention ayant pour objet de définir les modalités techniques et
financières de réalisation

des

infrastructures souterraines

nécessaires

à la

dissimulation de son réseau téléphonique sur la rue du Président Kennedy, dans la
portion de voie énoncée ci-dessus.
La totalité du financement des opérations nécessaires à l'enfouissement du réseau
des télécommunications sera pris en charge par la commune du Bouscat.
Afin de faciliter le déroulement des travaux, FRANCE TELECOM pré-financera
les travaux dont elle assure la maîtrise d'ouvrage et se fera rembourser par la
commune selon les conditions fixées dans ladite convention.
Je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la
présente délibération, laquelle a pour objet de formaliser les conditions précitées.
M.

LE

MAIRE

systématiquement
des communes
disposition

des

rappelle

que

les

enfouissements

des

réseaux

prévus à chaque réfection de voirie. Il trouve regrettable
refusent
moyens

cet aménagement
techniques,

alors

humains
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que la C.U.B,
et financiers.

Il

seront
que

met à leur
donne

des

renseignements complémentaires :
-longueur de ce réseau : 180 m-coût pour :
о

le téléphone : 2

716/T.T.C.

о

le câble vidéo :

705/T.T.C.

oies tranchées : 13 OOO/T.T.C.TOTAL : 16 421/T.T.C.Soit

moins de 100/

T. T.C. le mètre linéaire.

M. GARANDEA U se souvient que les enfouissements des réseaux

représentaient

une somme de 295 ООО/au budget primitif et il. pense donc que de nombreuses
délibérations dans ce genre devront être votées au cours de l'année 2004.
M. LE MAIRE l'espère et signale que toute la programmation
inscrite dans ce budget, d'où cette somme

voirie CUB a été

importante.

Cette proposition est approuvée à ľ UNANIMITE.
DOSSIER № 8 : RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN
JAURES
- LANCEMENT DE LA CONSULTATION
- COMPOSITION DU JURY

RAPPORTEUR : MME PERRET-BOZZONI
Le programme

de

l'opération

a été confié à M. GUILLOT

(architecte

programmiste) ; sur cette base, un appel à candidature a été publié pour le choix
d'un maître d'ouvrage délégué et il convient maintenant de lancer une consultation
en vue de la désignation d'un maître d'Œuvre.
Selon l'article 74 du code des marchés publics, les marchés de maîtrise d'Œuvre
restent soumis à la loi MOP et au décret d'application n° 93-1268 du 29 novembre
1993. Mais la procédure de passation est désormais fonction des seuils communs à
tous les marchés.
Au-delà de 230 000 / H.T., la passation du marché de maîtrise d'Œuvre
s'apparente à un concours restreint (article 70 et 74 II). De plus, l'anonymat doit y
être respecté.
La commission d'appel d'offres, élargie en jury, examine les candidatures, et
procède à un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et
financières ainsi que les références professionnelles des candidats.
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C'est à M. le Maire qu'il appartient, après avis du jury, d'arrêter définitivement la
liste des candidats admis à concourir. Le nombre de candidats, comme en
procédure négociée classique, ne peut être inférieur à 3, sauf insuffisance des
candidatures recevables. En revanche, c'est le conseil municipal qui attribue le
marché, sur proposition du Maire.
Compte tenu du montant prévisionnel de l'opération : 4 703 0 0 0 / H . T . pour les
travaux, les honoraires de l'architecte sont estimés à environ 475 944/H.T.
Un avis d'appel public à la concurrence est obligatoire ; il sera publié au BOAMP
et au JOUE et la mise en compétition pourra s'effectuer 37 jours au moins après le
jour de l'expédition de l'avis pour publication.
Je vous propose, en application de l'article 25 du code des marchés publics, de
procéder à la composition du jury qui proposera la liste des candidats admis à
négocier. Ce jury est désigné spécifiquement pour chaque opération ; il peut
comporter des personnalités concernées par l'objet de la consultation. Un tiers des
membres doit être des personnes ayant « la même qualification ou la même
expérience » que celle qui est exigée des candidats dans l'avis d'appel à la
concurrence. Dans le cas d'un concours de maîtrise ď Œuvre, ce sont, bien-sûr, des
maîtres d'Œuvre qui seront désignés par la personne publique. Tous les membres
ont voix délibérative. La DDCCRF et le comptable sont invités à assister avec voix
consultative aux réunions du jury.
COMPOSITION DU JURY :
-Président : M. le Maire ou son représentant

A) membres du jury avec voix délibérative (13) :

1) Collège maître d'ouvrage : 5 membres = ceux de la commission d'appel
d'offres : 5 membres titulaires (remplacés le cas échéant par les suppléants légaux
nommés par le conseil municipal lors de l'élection des titulaires).

2) Collège des personnalités compétentes désignées : 3 membres
• Madame l'adjointe déléguée aux affaires scolaires
• 1 représentant de l'inspection académique pour l'école maternelle
• 1 représentant de l'inspection académique pour l'école primaire
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3) Collège des personnalités qualifiées (personnes ayant la même qualification ou
la même expérience que celle exigée des candidats) : maîtres d'Œuvre œ 5
membres (au moins un tiers de l'ensemble des membres du jury) : architectes
désignés par M. le Maire (personne responsable du marché en application de
l'article 25 al 6).

B) membres du jury avec voix consultative (2) :

-1 représentant de la DDCCRF - l e comptable public
INDEMNISATIONS :
Les membres du collège des maîtres d'Œuvre du jury pourront être indemnisés, sur
facture, sur la base de 140/TTC la demi-journée.
Indemnisation des candidats : Une indemnité forfaitaire de 20 000 / T.T.C. sera
allouée aux 2 candidats non retenus pour leurs prestations, sous réserve de
l'appréciation du contenu par le jury. L'indemnité de l'équipe retenue par le maître
d'ouvrage constituera une avance sur ses honoraires.
CARACTERISTIQUES DE LA MISE EN COMPETITION :
Voir le projet d'avis d'appel à la concurrence annexé à la présente délibération.
DECISION :
Désigne
Membres titulaires : Membres suppléants :

M. GRDEN M. SAGASPE en qualité d'élus représentant le conseil municipal.
M. ASSERAY

M. TEISSEIRE

M. QUANCARD

M. VALMIER

MME THIBAUDEAU

MME NGUYEN

M. GARANDEAU

M. MONBEIG-ANDRIEU

Monsieur le Maire désignera, par arrêté, les autres collèges : personnalités
compétentes et qualifiées.
M. LE MAIRE indique que les prochaines réunions auront lieu les : 15 juillet 2004
: examen des candidatures et choix du candidat 29 juillet 2004 : réunion

- 100 -

d'information

avec les trois candidats sur site 15 septembre 2004 : commission

technique 13 octobre 2004 : réunion du jury
M. GARANDEAU précise que ce projet lui tient beaucoup à cŒur et qu'il sera
présent à toutes ces réunions, hormis le 29 juillet pour cause de congés. Il signale
qu 'il n 'a toujours pas été destinataire de la copie du programme de M. GUILLOT
et souhaiterait savoir si le montant prévisionnel

de 4 703 ООО / H. T. mentionné

dans le texte concorde toujours avec l'offre de 7 ООО ООО/ T.T.С. qui avait été
faite.
M. LE MAIRE répond affirmativement

et précise

que le montant

T.T.C. est

exactement de 7 400 ООО/, sans mobilier.
Cette proposition est approuvée à l'UNANIMITE.

DOSSIER

№

9

:

PLAN

DE

PREVENTION

DES

RISQUES

D'INONDATION (PPRI) CONSECUTIF AUX DEBORDEMENTS DE LA
GARONNE

POUR

L'AGGLOMERATION

LES

17

COMMUNES

BORDELAISE

œ

EN
AVIS

SECTEUR
DU

DE

CONSEIL

MUNICIPAL DU BOUSCAT
RAPPORTEUR : MME NGUYEN
Par arrêté du 26 avril 2004, M. le Préfet de la Gironde a mis à l'enquête publique
le projet de plan de prévention des risques d'inondation consécutifs aux
débordements de la Garonne, lequel concerne une partie du quartier Jean Jaurès du
Bouscat.
Cette enquête fait suite à la concertation menée avec les communes lors des
différents comités de pilotage organisés au cours des derniers mois ; elle se déroule
dans chaque ville du 10 au 28 mai inclus.
Le public a été avisé par voie d'affichage en mairie et communiqués de presse, que
le dossier était à sa disposition durant toute la durée de l'enquête, ainsi que le
registre destiné à noter les observations.
Dans le même temps, chaque conseil municipal concerné doit formuler un avis sur
le projet de plan, lequel sera réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de
deux mois.
A cet effet, un exemplaire du plan accompagné du rapport de présentation et du
règlement ont été transmis avec la présente délibération, afin que chaque élu
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bouscatais puisse formuler un avis éclairé.
Compte tenu de la participation active des élus délégués au comité de pilotage du
PPRI et de la teneur des documents élaborés au terme de ses travaux, je vous
propose d'apporter une modification au projet plan joint à la présente délibération :
-classer la zone hachurée bleu cote 0, en zone non inondable.
M. LE MAIRE indique qu 'il s'agit du quartier Jean Jaurès et qu 'il faudrait

faire

admettre à M. le Préfet qu'une zone cote 0 est une zone non inondable.

Cela

n 'empêcherait pas de surélever toutes constructions nouvelles de 50 cm mais ce
serait un bon pour les habitants de ce quartier au point de vue psychologique.

Une

délibération sera prise en ce sens à la C. U.B..
M. GARANDEA U demande si cela sera aussi le cas pour les quais des Chartrons,
les quartiers du Grand Parc et du Jardin Public.
M. LE MAIRE répond affirmativement.

Il explique le déroulement de la procédure

: toutes les communes sont invitées à émettre un avis, puis ce sera le tour de la
C. U.B. qui émettra elle-aussi un avis réservé, considérant que les travaux réalisés
dans ces secteurs protègent

efficacement.

M. GARANDEAU demande ce que M. le Préfet peut faire si la C. U.B. émet un avis
réservé.
M. LE MAIRE indique qu'il peut accepter ou refuser, ce qui amènerait

une

nouvelle procédure. Il fait remarquer que la cote n 'est pas remise en question et
qu 'il s'agit juste de modifier

l'appellation.

Cette proposition est approuvée à ľ UNANIMITE.

DOSSIER № 10 : QUESTIONS ORALES DIVERSES
1) M. LE MAIRE : prochain Conseil Municipal
M. LE MAIRE annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 6 juillet
2004 à 18 H 30.

2) M. GARANDEAU : F.S.L. (Fonds de Solidarité du Logement)
M. GARANDEAU

a appris que la commune n'avait pas cotisé au F.S.L. cette

année. Il pense que cette somme ne représente pas une charge importante pour la
commune.

C'est

un acte important

et désire

désengagement.
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connaître

les raisons

de ce

M. LE MAIRE s'étonne
renouvellement

de ce renseignement

puisqu'il

pense qu'il s'agit

automatique. Il précise qu'il n'a pas pris la décision

d'un

d'annuler

cette cotisation et indique que cette information sera vérifiée.

3) M. GARANDEAU : Contrat de Développement
M. GARANDEAU
provenance

Durable

annonce que la commune va avoir une agréable surprise en

du Conseil Général sur les montants des subventions

sollicitées dans le cadre du Contrat de Développement

qui ont été

Durable.

M. JUNCA s'en réjouit mais il souligne que M. DESGARETS, Directeur

Général

Adjoint du Conseil Général', a certainement été sensible aux efforts fournis par la
commune qui lançait des actions susceptibles d'entrer dans le cadre du Contrat de
Développement

Durable.

La séance est levée à 19 H 45.
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