Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Zdena Hončarová
starostka

NÁVRH USNESENÍ
Č.: Statut

pro zasedání dne: 07.09.2020

Ve věci: Novela Statutu města Plzně
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
návrh novely obecně závazné vyhlášky města – Statutu města Plzně
zpracovaný magistrátem města

II.

Souhlasí
s návrhem novely Statutu města Plzeň v plném znění.

II.

Ukládá
starostce seznámit odbor právní s tímto usnesením.
termín: 21.9.2020

Zprávu předkládá:

Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

28.8.2020

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze zasedání ZMO dne 07.09.2020
ve věci Novela Statutu města
1. Název problému a jeho charakteristika
Požadavek Magistrátu města Plzně o projednání návrhu novely Statutu města Plzně
v zastupitelstvech městských obvodů a o případné vyjádření připomínek.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Předkládaná novela Statutu města (dále jen „Statut“) nepřináší žádné významné
změny v dělbě kompetencí mezi orgány celoměstskými a orgány městských
obvodů. Za zmínku stojí snad jen precizace a aktualizace vymezení kompetencí na
úseku požární ochrany a krizového řízení, a to jak při výkonu samostatné
působnosti obce, tak při výkonu přenesené působnosti obce. Dochází dále
k doplnění povinností starostů městských obvodů v souvislosti s výkonem finanční
kontroly a s tím souvisejícími povinnými hlášeními ze strany města jako celku. Dále
se v reakci na zkušenosti s krizovým stavem zavádí speciální režim pro
připomínkování právních předpisů města v době krizového stavu. Novela dále jako
tradičně přináší změny v příloze č. 3, která vymezuje majetek svěřený městským
obvodům do jejich trvalé správy, a některé drobné, spíše formální změny. Poslední
okruh navrhovaných změn představuje úprava terminologie dle platné právní
úpravy.
K článku 1
K bodům 1. a 2.:
Úprava terminologie dle platné právní úpravy představované zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
K bodu 3.:
Úprava terminologie dle platné legislativy (viz § 13 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).
K bodu 4.:
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, předkládá orgán
veřejné správy Ministerstvu financí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol.
Dle prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. předkládá orgán veřejné správy zprávu v
termínu do 28. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě
prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí. Podává se souhrnná
zpráva za celé město, proto je třeba zajistit pro zpracování roční zprávy potřebné
podklady od městských obvodů. Stávající praxe tomu odpovídá, nejedná se proto
o žádnou novou povinnost na straně městských obvodů, resp. jejich starostů.
K bodu 5.:
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Dle § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, informují kontrolní
orgány Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních
kontrol, a to do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly.
Za splnění povinnosti informovat Ministerstvo financí o závažných zjištění
zjištěných z kontrol vykonaných v rámci města Plzně odpovídá primátor města jako
vedoucí orgán veřejné správy (srov. § 25 odst. 3).
Pro hlášení závažných zjištění vyvinulo Ministerstvo financí „Modul závažných
zjištění z veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory“, který je řešen jako
rozšíření již existujícího informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě.
Nově je tedy třeba informovat o závažných zjištění prostřednictvím tohoto
informačního systému.
Navrhuje se, aby v případě, kdy by došlo k závažnému zjištění (dosud k němu
v rámci Plzně nedošlo), provedl vložení informace do informačního systému Odbor
kontroly a interního auditu MMP, který má do informačního systému přístup.
S ohledem na zákonem stanovenou lhůtu 1 měsíce je třeba, aby podklady pro
splnění povinnosti informovat Ministerstvo financí byly na tento odbor předány
v předstihu.
K bodu 6.:
Hlavním smyslem úpravy vymezení kompetencí na úseku bezpečnosti a požární
ochrany byla aktualizace a precizace tohoto vymezení, kdy stávající vymezení
nestanovovalo jasná pravidla pro dělbu kompetencí.
Kompetence obce na úseku požární ochrany dle § 29 odst. 1 písm. k), l), o)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, provádějí orgány celoměstské, ostatní
kompetence obce na úseku požární ochrany zajišťují městské obvody, a to
prostřednictvím jimi zřízených jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Do výčtu kompetencí celoměstských orgánů se vkládá nová kompetence, a to
koordinace činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů při jejich účasti na akcích
pořádaných orgány celoměstskými. V případě účasti více jednotek sboru
dobrovolných hasičů z různých městských obvodů je třeba, aby byla zajištěna
koordinace jejich činnosti. Jelikož úkoly zřizovatele jednotek sboru dobrovolných
hasičů plní orgány městských obvodů, zajišťují též organizační řízení těchto
jednotek, z tohoto důvodu se orgánům celoměstským přiznává toliko funkce
koordinační.
K bodům 7. až 17.:
Úprava terminologie dle platné právní úpravy představované zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
K bodům 18. až 22.:
Změny v příloze č. 3 dle rozhodnutí Rady města Plzně a Zastupitelstva města
Plzně.
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K bodu 23.:
Úprava terminologie dle platné právní úpravy představované zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
K bodu 24.:
Pro případ krizového stavu je vhodné výrazně zjednodušit a zrychlit proces
připomínkování právních předpisů města, které bude nutné v době krizového stavu
vydat. Krizovým stavem se přitom dle platné právní úpravy rozumí stav nebezpečí,
nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
K bodům 25. a 26.:
Hlavním smyslem úpravy vymezení kompetencí na úseku bezpečnosti, krizového
řízení a požární ochrany byla aktualizace a precizace tohoto vymezení, kdy
stávající vymezení nestanovovalo jasná pravidla pro dělbu kompetencí.
Na úseku přenesené působnosti je veškerá působnost Plzně realizována
prostřednictvím jednotek sboru dobrovolných hasičů, vůči nimž plní úkoly
zřizovatele orgány městských obvodů. Z tohoto důvodu je také veškerá přenesená
působnost na úseku požární ochrany svěřena orgánům městských obvodů.
Jedinou výjimku představuje kompetence obecního úřadu dle § 29 odst. 3 písm. b)
zákona o požární ochraně, a to zajištění úkolů požární ochrany pro období stavu
ohrožení státu a válečného stavu. V období těchto krizových stavů by úkoly
požární ochrany zajišťovaly centrálně orgány celoměstské.
Úkoly obce s rozšířenou působností na úseku odvodů občanů a zajišťování obrany
státu zajišťují výhradně orgány celoměstské.
Jelikož zákony na úseku krizového řízení (krizový zákon, zákon o integrovaném
záchranném systému a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy)
rozlišují kompetence orgánů obce a kompetence orgánů obce s rozšířenou
působností, je vhodné toto rozlišení přenést do Statutu, aby bylo zřejmé, že
veškeré úkoly na úseku krizového řízení zajišťují orgány celoměstské a orgány
městských obvodů jim k tomu poskytují nezbytnou součinnost.
Co se týče ochrany utajovaných informací, tuto u územně členěných statutárních
města, vyjma hlavního města Prahy, zajišťují orgány celoměstské (viz § 2 zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti).
K článku 2
Standardní intertemporální ustanovení řešící změnu ve správě městského majetku.
Účinnost je stanovena na den 1. ledna 2021.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu novely Statutu města.
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Přílohy:
č. 1: Návrh novely Statutu města - změnová vyhláška
č. 2 Revize stávajícího textu Statutu města se zapracováním textu novely
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