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Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá:
Prostor pro Vaše
dotazy, náměty a
vzkazy!

Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty
a podněty z vaší strany (podepsané), nám můžete
zanechat na Obecním úřadě ve schránce nebo na
e-mailové adrese: obec@lukavec.eu;
mistostarosta.lukavec@seznam.cz

O našich hasičích:
Blahopřejeme našim dobrovolným hasičům k 1. místu v družstvech mužů a k 3. místu
v družstvech žen v okrskové soutěži dobrovolných hasičů konané dne 9. 5. 2009 v Lukách.
Starosta hasičů chce prostřednictvím našich LL poděkovat všem občanům, kteří věnovali
staré železo.
Dále hasičům za sběr železa, jmenovitě: Bonaventura Petr, Duchoň Jaroslav, Duchoň
Richard, Nosek Jan, Nožička Miloš st.
A v neposlední řadě poděkování Betonárce Charvát za zapůjčení vozu.

Vodovod
Od Ministerstva zemědělství obec obdržela dotaci na vybudování vodovodu ve výši 70% (tj.
11 885 000,- Kč) z celkových předpokládaných nákladů, 5 093 000,- zůstává na obci. Ve
výběrovém řízení byla stavba zadána firmě OBIS z Nové Paky. Žádáme všechny majitele
rodinných domků i chalup, aby před výkopy u jejich nemovitostí upozornili stavební firmu
na všechny stávající přípojky, aby zbytečně nedošlo k jejich poškození.

Volby do EU
Ve dnech 5. – 6. 6. 2009 se konají volby do Evropského parlamentu na OÚ.
Pátek 5. 6. 2009: 14.00 – 22.00 hod.
Sobota 6. 6. 2009: 8.00 – 14.00 hod.
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Starostové protestují
26.5.2009 – Starostovské sdružení připravi
lo svůj návrh na změnu financování samo
správ.

Starostové, jejichž obce a města jsou členy Sdružení místních samospráv (SMS ČR),
protestují proti diskriminaci svých občanů. Stěžují si na dělení vybraných daní mezi obce a
města (tzv. sdílené daně). Obce a města s 1500 – 5000 obyvateli získávají do svých roz
počtů téměř 4,5x méně prostředků na jednoho obyvatele než největší města v zemi.
Dostává-li Praha na 1 obyvatele 30tis. Kč ročně, menší města a obce získají jen necelých
6900 Kč ročně na své občany.
Na Ministerstvu financí ČR vznikla na konci roku 2007 komise pro přípravu nového
zákona o financování obcí a měst ze státního rozpočtu. Ministerstvo nechalo zpracovat Vy
sokou školou ekonomickou (VŠE) analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy
obcí a měst z celé ČR. V průběhu roku 2008 VŠE zkoumala financování 500 malých,
středních i největších obcí a měst.
Starosta Petr Gazdík ze Suché Loze, poukázal: „Ze sdílených daní čtyři největší
města získávají polovinu všech prostředků, zatímco zbylých 6600 obcí a měst získává
druhou polovinu, přestože v nich žije 80% všech obyvatel země.“ „Přitom studií VŠE nebyly
zjištěny žádné zásadní důvody pro takto rozdílné financování,“ komentoval závěry z účasti
na práci komise ministerstva další z jejích členů.

40% výdajů na občana je stejných, pouze 3% daní se bez ohledu na velikost obce / města
dělí koeficientem rovnosti
Starostové se sice shodují, že existuje mnoho výdajů, které mají největší města vyš
ší na své obyvatele, avšak upozornili i na skupinu výdajů s opačnou tendencí. Vyšší výdaje na
jednoho obyvatele jsou podle studie VŠE spojeny s náklady na dopravu, silnice a místní ko
munikace, kulturu a sportovní zařízení, bezpečnost a další výdaje. U menších měst a obcí
jsou zase vyšší výdaje na jednoho obyvatele než ve velkých městech u požární ochrany, od
vádění a čištění odpadních vod, veřejného osvětlení, na zajištění pitné vody a další okruhy
činností menších samospráv.
Podle závěrů analýzy VŠE připravilo Sdružení místních samospráv návrh na změnu
dělení sdílených daní mezi všechny obce a města. „Usilujeme o systémové a odůvodněné na
stavení financování samospráv. Současný stav je v rozporu i s evropskými standardy. Na
příklad rozdíl mezi Bratislavou a nejmenšími obcemi na Slovensku je 2,5násobný. Proč u nás
mají mít až 4,5x vyšší daňovou hodnotu občané čtyř největších měst netušíme,“ uvedl
Stanislav Polčák, místostarosta obce Vysoké Pole a právní zástupce sdružení. Téměř
polovinu všech prostředků, které stát směřuje všem obcím a městům přitom získávají pouze
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čtyři největší města s 20% obyvatel. Zbylých 80% obyvatel získává zbylou polovinu. Sdru
žení si rovněž nechalo zpracovat analýzu financování samospráv v některých evropských
státech. Česká právní úprava se podle ní významným rozdílem vymyká z průměru srovna
telných zemí.
Starostové připravili návrh nového financování samospráv. Podstata návrhu SMS ČR
je jednoduchá. Dělit sdílené daně podle pravidel, která budou respektovat zjištěné výdaje
obcí a měst u jednotlivých činností. Návrh SMS ČR nemá negativní dopad na státní rozpo
čet (nezvyšuje státní dluh), ale jiným způsobem přerozděluje prostředky určené všem ob
cím a městům. Návrh posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel o částku
celkem 21 mld. Kč, v průměru na jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce s 1000
obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč ročně navíc, pro město s 5000 obyv. znamená zisk přes 15
mil. Kč.
Iveta Jordanová, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter, zdů
razňuje, že ani analýza zpracovaná VŠE neuvádí věrohodné argumenty, které by dosta
tečně obhájily, proč 4 největší města v ČR mají tak vysoko nadřazené nároky oproti ostat
ním a čerpají cca 50% sdílených daní. Např. Praha sice uvádí rovněž své podfinancování, ale
takto je podfinancována většina měst a obcí v celé zemi. U velkých měst je potřeba zamě
řit se zejména na to, zda-li spravují tak velký objem peněz hospodárně. Bohužel, zatím
mnoho příkladů z praxe ukazuje, že ne vždy tomu tak je. V tomto ohledu existují značné
rezervy (plýtvání penězi v rámci investiční výstavby, nadsazené stavební zakázky, neefek
tivní pronájmy). Iveta Jordanová spatřuje finanční rezervy i ve státní sféře, kdy stát roz
děluje prostřednictvím ministerstev tzv. nenárokové dotace. „Současně s řešením daňové
diskriminace menších sídelních celků je třeba se zaměřit i na hospodárnost využívání stát
ních dotačních titulů“, uvádí.
SMS ČR proto v této souvislosti prosazuje:

Zastavení tzv. „porcování medvěda“ a zavedení skutečných protikorupčních opatření, která jsou klí
čová pro hledání finančních rezerv, a to zejména:
1) kompletní zprůhlednění dotačního systému na všech ministerstvech prostřednictvím veřejné
centrální adresy (zveřejnění informací o žadatelích a příjemcích dotací a o nastavených pravidlech
pro příjem každé dotace)
2) přísné sankce za porušení pravidel jak ze strany úřadu, tak příjemce dotace (přijetí interních
směrnic na ministerstvech o sankcích za porušení pravidel, vytvoření black listu pro příjemce dota
cí, kteří poruší pravidla)
3) ustanovení meziresortní komise pro kontrolu zveřejňování informací a uplatňování sankcí za po
rušení pravidel (komise složená ze zástupců ministerstev a odborné veřejnosti, jednání komise vždy
za účasti novinářů)

27.6. 2009 od 20 hod. se koná pouťová taneční zábava na koupališti,
za nepřízně počasí v sále restaurace Lucerna
pořádá Sbor dobrovolných hasičů a restaurace Lucerna
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Novinky z naší obce:
Nejpozději 8. 6. 2009 bude dle příslibu pronajímatele otevřena prodejna potravin.

Výzvy:
Žádáme všechny spoluobčany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících! Dochází tím k
poškozování chodníků a znemožňuje to plynulý pohyb chodců! Děkujeme.
Dále žádáme spoluobčany, aby nevyužívali autobusovou zastávku "Pod Lesem" jako
parkoviště osobních a nákladních vozidel!
Žádáme všechny spoluobčany o nastolení tzv. nedělního odpoledního klidu, tzn. aby se
v neděli od 12 hodin nepoužívala zařízení elektrického a motorového typu např. na sekání
trávy a řezání dřeva.
Žádáme místní motorkáře, aby v části obce zvaná Dvůr jezdili ohleduplně vzhledem
k výskytu malých dětí, hlavně v letních měsících!

Společenská kronika:
Blahopřejeme všem oslavencům v tomto měsíci a přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti! Též blahopřejeme Petře Barešové a Lukáši Pancovi k narození miminka!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Lukavec č.p. 120
508 01 Hořice
tel./fax: 493 621 791
internetové stránky: www.lukavec.eu
e-mail : obec@lukavec.eu; mistostarosta.lukavec@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na LL se podíleli: Bohumil Flosman, Jaroslava Kazdová, Ilona Menclová a Milada Veverová
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