Zadání prvního kola soutěže Municipalita
Otázky k obecným informacím o obcích:
(K zodpovězení této části budete nuceni využít více zdrojů. Doporučujeme informace ověřovat,
případně hledat na oficiálních stránkách veřejných institucí. Na otázky 4, 5 a 6 se odpovídá formou
krátkého textu, snažte se proto text napsat tak, aby byl co nejvíce informativní – hodnotí se především
obsah ne forma. Pro vypracování otázek 6 a 7 doporučujeme využít serveru www.risy.cz.)

1) Jaký byl počet obcí v ČR v roce 2012?
2) Snížil se počet obcí v ČR od roku 2003?
3) V jaké výši byla stanovena částka na straně příjmů v rozpočtu hlavního města Prahy
pro rok 2012, jaký byl přepočet příjmů na 1 obyvatele?
4) Čemu se věnuje zákon 295/2012 Sb. a jaké jsou jeho důsledky? (max. 450 znaků s
mezerami)
5) Co jsou to dotace? (max. 450 znaků s mezerami)
6) Co jsou Místní akční skupiny (max. 450 znaků s mezerami) a kolik jich v současnosti
funguje na území Moravskoslezského kraje?
7) Jaký je rozdíl v počtu obcí mezi krajem s nevyšším počtem obcí a nejnižším počtem
obcí, které kraje to jsou.
Otázky k zákonu o obcích:
(Odpovědi na veškeré otázky z této části naleznete v aktuálním zákoně o obcích, není potřeba dalších
textů a dokumentů. Odpovědi na otázky 1 – 6 není třeba rozepisovat, odpovídejte krátce. V případě
podotázek otázky 7 je odpovědí buď „Ano“ nebo „Ne“, přidávají se bonusové body pokud bude
v závorce uveden správný paragraf (případně odstavec) správného zákona. Odpovědi na otázky budou
v následující formě:„Ano (§ 99, 6)“

1) Zastupitelstvo obce (popřípadě rada obce) mají povinnost projednat žádost občana
pokud je podepsána nejméně jakým procentem občanů obce?
2) Jaké symboly kromě znaku může obec podle zákona využívat?
3) Do jakého data má musí zastupitelstvo obce projednat závěrečný účet?
4) Do jaké výše může obec uložit pokutu osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na
pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce?
5) Jaký může být počet zastupitelů v obci s počtem 3 000 až 10 000 obyvatel?
6) Kdo vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce?
7) Je pravda, že:
a) Obecní úřad informuje o navrženém programu připravovaného zasedání
Zastupitelstva obce a informaci uveřejňuje na úřední desce 7 dní před zasedáním?
b) V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se
zřizuje automaticky funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem
obce?
c) Občanem obce je fyzická osoba, která je občanem ČR a zároveň má trvalý pobyt
v obci?
d) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky orgánů obcí v samostatné
působnosti s lidskými právy a základními svobodami může krajský úřad
pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy?
e) Zastupitelstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce?
f) Jednou z možností uskutečnění spolupráce obcí je na základě smlouvy o
vytvoření dobrovolného svazku obcí?
g) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na
program jeho jednání rozhodne starosta obce?
h) Zastupitelstvo vždy zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národní
menšiny?
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.

	
  

i)
j)
k)
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Obce mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci?
Záměr obce prodat nemovitý majetek obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím vyvěšením na úřední desce obecního úřadu?
Náklady spojené s výkonem funkce správce obce hradí obec?
Ústí nad Labem je statutárním městem?
Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné
pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku,
náleží mu měsíční odměna?
Může být předmětem činnosti svazku obcí provoz lomu?
Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud se k tomu sám nerozhodne?
Po vyhlášení právního předpisu obce se provede tak, že se právní předpis obce
vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 7 dnů?
Výnos pokut vymáhaný obcí není příjmem obce?
Jednání rady obce jsou veřejná?
Starosta nebo místostarosta podepisuje právní předpisy obce?
Zákon o obcích se nevztahuje na hlavní město Prahu?
Pro vznik nové obce oddělením musí mít obec nejméně 1 000 obyvatel?
Člen zastupitelstva obce nemůže předkládat návrhy na projednání radě obce?
Že kontrolní výbor provádí kontrolu hospodaření?
Městské obvody a městské části nemohou ze zákona vydávat obecně závazné
vyhlášky nebo nařízení?

Úkol k zákonu o obcích:
(Co nejpodrobněji popište dotazovaný postup, max. 900 znaků)

Nacházíte se v pozici doposud politicky neaktivního občana, který se rozhodne, že se
stane starostou v obci s pěti sty obyvateli. Popište všechny právem vyžadované úkony a
postupy, které musíte provést a podstoupit, k tomu, abyste mohli zdárně kandidovat.
Úkol k zákonu o místním referendu:
(Co nejpodrobněji popište dotazovaný postup, max. 900 znaků)

Jste uvědomělými občany města Cheb, kteří jsou přesvědčeni o nutnosti výstavby
nového městského bazénu. Narážíte však na odpor městského zastupitelstva, a proto se
rozhodnete využít institutu místního referenda. Popište všechny právem vyžadované
úkony a postupy, které musíte provést a podstoupit, abyste zdárně dosáhli závazného
rozhodnutí místního referenda.
Otázka k tématu korupce:
(V této části se snažte popsat co nejlépe dané téma - o co se jedná, časové období, protagonisté,
potažmo jaký je vývoj v kauze)

1) O co se jedná v kauze „Key Investment, a. s.“?
(max. 900 znaků s mezerami)

2) O co se jedná v kauze „Karlovarské losovačky“?
(max. 900 znaků s mezerami)

Zadání eseje:
(Téma eseje je úmyslně zvoleno tak, abyste byli nuceni přemýšlet o tématu obcí a jejich funkci v naší
společnosti. Hodnotí se originalita myšlenek a kvalita argumentace.)

Jak může přispět existence a činnost obcí k rozvoji občanské společnosti?
(max. 5 normostran)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.

	
  

