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Výzva č.1: Finance na odpisy 

 Majetek v pořádku

Budujeme nový majetek aniž bychom měli peníze 
na údržbu a obnovu současného

Kolik peněz potřebuje obec na údržbu majetku ve 
stavu odpovídajícímu době?

 Změna RUD pro obce

Kdo vysvětlí rozdíl mezi statutárními městy

Ostrava 20 tis. Kč/obyvatel, ostatní statutární 
města 10 tis. Kč/ obyvatel, obce a města 6-10 tis.Kč 



Výzva č.2: Světový standard služeb 

 Ceny a kvalita služeb

Nevíme co nakupujeme za veřejné peníze

 Jaké jsou ceny a kvalita služeb

 V regionech není know how

Zaostalé organizace správy majetku

Mizivá kontrola kvality a cen nakupovaných 
služeb

Potřeby občanů samosprávě unikají



Výzva č.3: Oddlužení – ne dluhy 

 Veřejné dluhy na úkor budoucích generací

Kolektivní zodpovědnost je zlo

 Dotace dělají nové dluhy a problémy

Trojské koně

Nákladný nový majetek bez schopnosti jej udržet



Řešit můžeme výdaje, příjmy málo

PŘÍJMY VÝDAJE

Počet obyvatel Provoz

Podnikatelé (fyzické osoby) Majetek – objem, stav a údržba

Výše daně z podnikatelů v 

katastru

Ceny nakupovaných služeb a kvalita

Velikosti katastru Efektivita organizací a společností

Dani z nemovitostí Smlouvy – ceny vs. dodávky

Vlastní činnosti Zaměstnanci – kvalita a produktivita

Dotace Výše a ceny dluhů

Na výkon státní správy Úřad – efektivita jeho chodu

Na provoz zařízení samosprávy Investice

Investiční dotace Politika rozvoje a řízení projektů

Počtu zaměstnanců pracujících 

v katastru



Řešení

 Majetek – prověřit efektivitu využití

Usilovat o minimum budov a lidí a maximum služeb

 Organizace a společnosti samospráv

Nikoliv úřad, ale organizace a spol. jsou GRÓ

 Ceny, kvalita a objem služeb

Nízké ceny, vysoká kvalita a objem služeb

 Smlouvy – prověřit, nakupujeme dobře?

 Dluhy – prověřit a splatit, za dluhy platíme



Co dostane občan za peníze obce?

PENÍZE

KNOW HOW
LIDI A PROCESY

MAJETEK
SPOLEČNOSTI
ORGANIZACE
DODAVATELÉ

ÚŘAD

VÝSLEDEK



PLÝTVÁME VEŘEJNÝMI PENĚZI – ZMĚŇTE TO!
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