Informační občasník
DSO Broumovsko

č. 2/2022 – říjen 2022

ÚVOD
Vážené starostky, vážení
starostové,
v druhém letošním čísle občasníku
vám přinášíme novinky z kanceláře
DSO a dalších oblastí, které vás
mohou jako představitele
samospráv v současné době
zaujmout.

STŘET ZÁJMŮ
V návaznosti na proběhlé
komunální volby vyplývají ze
zákona o střetu zájmů pro obecní
úřady některé povinnosti.

První z nich je povinnost
identifikovat veřejné funkcionáře.
Dále se jedná o povinnost zapsat
veřejné funkcionáře do
Centrálního registru oznámení.
Zde se zapisují funkcionáři
nastupující, ale též končící.

KONTAKTY

Více informací obsahuje dopis
adresovaný obecním úřadům
Ministerstvem spravedlnosti.

ID datové schránky: pfgcg94

Přehledné informace formou
otázek a odpovědí najdete přímo
na webu Ministerstva
spravedlnosti ČR na tomto
odkazu.

Adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov
IČ: 67438539

e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt – předseda DSO
tel.: 723 913 796
Mgr. Petr Osoba – manažer
kanceláře DSO
tel.: 732 396 326
e-mail: info@dsobroumovsko.cz
Eva Pichová – účetní,
administrativa
tel.: 602 854 783
e-mail: pichova.eva@tiscali.cz
Bc. Hana Wilkeová –
pověřenec pro ochranu
osobních údajů
tel.: 732 781 068
e-mail:
poverenec@dsobroumovsko.cz

DOTACE
S přípravou žádostí v různých
dotačních titulech vám
v případě zájmu pomůže
kancelář DSO.
Královehradecký kraj bude
administrovat žádosti
z celostátního Programu
podpory provozovatelů malých
prodejen "Obchůdek 2021+".
Žádosti se budou podávat během
listopadu letošního roku.
O podporu se mohou ucházet
provozovatelé prodejen v obcích
do 1 000 obyvatel nebo v místních
částech stejné populační velikosti
u obcí do 3 000 obyvatel.
Nemohou ovšem žádat
provozovatelé, kteří již letos
obdrželi podporu v rámci
dotačního programu
Královehradeckého kraje.
Více informací lze nalézt na
stránkách dotačního portálu
Královehradeckého kraje zde na
samém konci stránky.

Program obnovy venkova KHK
Během nejbližších dní budou dle
informací z Krajského úřadu
zveřejněny informace o POV na
rok 2023.
Program by měl mít nastavena
nová kritéria. Bohužel o podporu
se nebudou moci ucházet obce,
které v něm získaly podporu pro
letošní rok 2022. Podávání žádostí
bude možné od 7. prosince 2022
do 25. ledna 2023.
Nákup společné techniky pro
DSO
Dle prozatím neoficiálních
informací připravuje MMR výzvu
na nákup společné techniky pro
DSO. V této chvíli je tedy již
vhodné přemýšlet za jednotlivé
obce o jaký typ sdílené techniky
by byl případně z vaší strany
zájem.

ŠKOLENÍ
Školení starostů se uskuteční
v termínu 2.–4. listopadu 2022
v Hotelu Karlov v Karlově pod
Pradědem. Vzhledem
k projednávané problematice
doporučujeme účast všem
starostům členských obcí DSO.
Organizační záležitosti kolem
výjezdu se budou diskutovat na
nejbližší schůzi DSO Broumovsko
ve čtvrtek 27. října v Otovicích.
S případnými dotazy se prosím
obracejte na p. Evu Pichovou.

OBECNÍ
VYHLÁŠKY
Jelikož se jedná o velmi
důležitou problematiku,
opakujeme na tomto místě
informaci publikovanou již
v minulém čísle našeho
informačního Občasníku.
Každá obec je povinna
publikovat obecní nařízení a
vyhlášky.

!!!
Nepublikovaná nařízení a
obecně závazné vyhlášky
obcí nejsou platné. Najdete
se v mapě obcí se
zveřejněnými předpisy?
Dle zákona č. 35/2021 Sb., o
Sbírce právních předpisů
územních samosprávných
celků a některých správních
úřadů slouží od 1. 1. 2022
Sbírka právních předpisů
územních samosprávných
celků a některých správních
úřadů k vyhlašování právních
předpisů územních
samosprávných celků a
zákonem stanovených
správních úřadů a ke
zveřejňování dalších zákonem
vymezených aktů. Zde
nezveřejněné předpisy nejsou
platné. Postup vkládání
vyhlášek najdete popsaný na
další straně Občasníku.
Svou obec můžete hledat na
této internetové adrese:
https://sbirkapp.gov.cz/

JAK VKLÁDAT OBECNÍ VYHLÁŠKY DO SBÍRKY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ?
Návod pro vkládání obecně závazných vyhlášek (OZV) obce do sbírky právních předpisů je následující.
•
•
•
•
•

Začít je možné z hlavní stránky Ministerstva vnitra ČR – https://www.mvcr.cz/.
Ve sloupci vpravo poté kliknout na dlaždici „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů“, případně sem přijít rovnou z odkazu https://sbirkapp.gov.cz/.
Poté pokračovat na záložku „Pro vkladatele“.
Dále odkaz „Formuláře ke sbírce právních předpisů“ – v ostatních odkazech je také možno shlédnout
metodickou pomoc.
Dále odkaz „Obce“ a vyberete „Obecně závazná vyhláška“ nebo „Nařízení“, podle toho, jaký typ
dokumentu budete vkládat a poté nahrajte dokument.

Pozor, vkládají se jen platné předpisy, nevkládají se zrušovací!
Dokumenty se odesílají přihlášením do datové schránky jménem a heslem, nebo si uložíte soubor v .xml (jako
průvodní) a OZV v .pdf (přiloží se jako příloha) a odesíláte přes spisovou službu.
OZV o systému nakládání s odpadem – kde ještě máte preambuli dle zákona č. 185/2001 a nemáte zařazeny do
systému podnikatele, nemusíte OZV aktualizovat. Při vkládání do sbírky je nutné doplnit dle kterého zákona se
řídí daný předpis. Při vkládání této OZV není už v nabídce zák. č. 185/2001. V případě, že byste chtěli mít
zařazeny do systému i podnikatelské subjekty, musí být zaktualizována na zák. č. 541/2020.w

LIDÉ NEBUDOU MUSET VYUŽÍVAT OD PŘÍŠTÍHO
ROKU DATOVÉ SCHRÁNKY
Zřejmě jste na obcích již zaregistrovali zprávu, že stát zruší pro občany povinnost používat datové schránky,
která měla začít platit od začátku roku 2023. Na Twitteru to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schválené
jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy, jak
jsme informovali v předchozím Občasníku. Rozšířené informace o datových schránkách naleznete zde.

POZOR NA ATRAPY KAMER
Instalace atrapy kamerového systému (např. za účelem kontroly zaměstnanců) není porušením GDPR, ale může
být v konfliktu s jinými předpisy. V tomto konkrétním případě se zákoníkem práce. Podrobnější informace
můžete nalézt na webu SMO ČR.

ZMĚNY VE „STOŠETCE“
Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), doznal v důsledku novely č. 241/2022 Sb. hned
několika změn. Pro menší obce mohou být zajímavé tyto skutečnosti:

•

poskytnutí informace o příjmech nově podmiňuje zákon tím, že žadatel na něm prokáže veřejný zájem a
tento veřejný zájem v jednotlivém případě současně převažuje nad zájmem na ochraně této informace,

•

bylo definováno zneužití práva na informace – konkrétně se hovoří o možnosti odmítnout žádost do
sedmi dnů od jejího přijetí tehdy, usoudí-li povinný subjekt, že cílem žadatele je vytvářet nátlak na
fyzickou osobu, jíž se požadované informace týkají, nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž povinného
subjektu. Za ni se mimochodem považuje také podávání žádostí u většího počtu povinných subjektů.

•

Další novinkou, kterou novela přináší, je zřízení centrálního registru jako informačního systému veřejné
správy. V tomto registru mají být zveřejňovány výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací, které jsou povinné subjekty povinny každoročně do 1. března zveřejnit.

Zdroj: SMS ČR

SILNIČNÍ DAŇ
Na jaře letošního roku došlo k omezení rozsahu vozidel, ze kterých se platí silniční daň. Díky tomu vzniká řadě
subjektů přeplatek na dani silniční (ze zaplacených záloh 2022, případně přeplatky z předchozích let).
K tomu vydala 20.9. Finanční správa upozornění, aby si subjekty zažádaly o výplatu těchto přeplatků. V tomto
odkazu máte i link na vyplnění žádosti o přeplatek. Takže pokud se to někoho z vás týká a dosud jste o přeplatek
nezažádali, nebojte se této možnosti využít. Další informace ke změně zde.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Doporučujeme ke stažení Metodiku Ministerstva financí k finančnímu vypořádání. U voleb je uvedena v případě
vratky dotace – zálohy na volby – do 15. 12. 2022 položka 4111 s minusem, což je v souladu s pokynem k RS, ale
dříve se tak běžně nepostupovalo. Vratka další rok je již s položkou 5364. Jsou uvedeny i tabulky vypořádání
s popisy, co kam vyplnit.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE
Informování o obsahu pracovního poměru, které musí splnit zaměstnavatel, se rozšíří o další údaje a rovněž se
zkrátí lhůta, ve které je nutné zaměstnance informovat. Tyto novinky jsou podrobněji popsány na tomto odkazu.

