
 
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konané dne 14.12.2020                                                                                                               

Zpráva číslo:    10                                    
 

Vstup města Čáslavi do spolku - Svaz měst a obcí České republiky 
 

Předkládá: Martin Horský, místostarosta města 

Zpracovala: sekretariát 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi  
a) souhlasí se vstupem a členstvím do spolku Svazu měst a obcí České republiky, 
b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslavi pro rok 2021 ve výši 3,12 Kč na obyvatele 

Čáslavi / rok, který bude každý kalendářní rok valorizován o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná 
místa, + paušální poplatek ve výši 5.000 Kč / rok.  
 

Důvodová zpráva 

Svaz je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako spolek, který hájí 
zájmy měst a obcí. Členy Svazu je přes dva a půl tisíce měst a obcí, v nichž žijí přes tři čtvrtiny všech 
obyvatel České republiky. 
Svaz se podílí na přípravě legislativních i nelegislativních opatření, jež mají dopad na místní 
samosprávu. Jeho zástupci se účastní celé řady jednání se zástupci exekutivy, poslanci a senátory 
Parlamentu České republiky, stejně tak i s celou řadou dalších subjektů s cílem dosáhnout co nejlepších 
podmínek pro činnost místních samospráv v České republice. Svaz je připomínkovým místem vládních 
návrhů právních předpisů. Svaz prostřednictvím mezinárodních organizací, jichž je členem, ovlivňuje 
vývoj legislativy i na evropské úrovni. 

Členové Svazu mají možnost prostřednictvím svých zástupců v orgánech a pracovních skupinách Svazu 

přímo ovlivňovat řešení problémů, s nimiž se územní samosprávy v České republice potýkají. K tomu 

je jim ze strany Kanceláře Svazu poskytován servis v podobě přípravy podkladů a materiálů pro jednání. 

Nadto je členům Svazu poskytováno bezplatné právní poradenství formou portálu 
www.poradnaproobce.cz, je jim rozesílán tištěný časopis InS (Informační servis) a elektronický 
zpravodaj. Kromě toho mohou využívat i další služby nabízené prostřednictvím internetových stránek 
Svazu www.smocr.cz  či facebookového profilu www.facebook.com/smocr1 .  

Od členů Svazu jsou vybírány členské příspěvky, které jsou využívány pro zajištění služeb členské 
základně. Členský příspěvek je stanoven dvousložkově, a to z pevné a variabilní části. Výše pevné části 
členského příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 2.200,- Kč, člena Komory měst 5.000,- 
Kč a pro člena Komory statutárních měst 10.000,- Kč. Variabilní část členského příspěvku dosahuje výše 
3,- Kč za obyvatele. Variabilní část členského příspěvku bude každý kalendářní rok počínaje rokem 2020 

valorizována o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pro rok 2021 tedy činí 3,12 Kč. 
Členstvím ve Svazu je přispíváno ke zlepšování podmínek pro činnost místních samospráv České 
republiky, protože „čím víc nás bude, tím větší sílu Svaz bude mít“. 

Kontaktní údaje: Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, tel.: +420 234 709 711, e-

mail: smocr@smocr.cz , ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 631 13 074 
 

Přílohy  
✓ Výpočet členského příspěvku 

✓ Přihláška do Svazu města a obcí ČR 

http://www.poradnaproobce.cz/
http://www.smocr.cz/
http://www.facebook.com/smocr1
mailto:smocr@smocr.cz
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Vážení zájemci o členství, 
  

výše členského příspěvku závisí na vstupu obce/města do Svazu. Ze Stanov 
Svazu vyplývá, že člen Svazu, kterému vznikne členství v průběhu roku, zaplatí 
pouze poměrnou část ročního členského příspěvku ve výši 1/4 ročního členského 
příspěvku za každé započaté kalendářní čtvrtletí ode dne vzniku členství ve Svazu. 
  

Členský příspěvek je stanoven dvousložkově, a to z pevné a variabilní části. 
Výše pevné části členského příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 
2.200,- Kč, člena Komory měst 5.000,- Kč a pro člena Komory statutárních měst 
10.000,- Kč. Variabilní část členského příspěvku dosahuje výše 3,- Kč za obyvatele. 
Variabilní část členského příspěvku bude každý kalendářní rok počínaje rokem 2020 
valorizována o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pro rok 2021 tedy činí 
3,12 Kč 

 
 Pro výpočet členského příspěvku při vstupu do Svazu čerpáme údaj uvedený 

v přihlášce. Pro výpočet členského příspěvku v dalších letech vycházíme z údajů 
Českého statistického úřadu. V případě, že vstoupíte do Svazu v průběhu 
kalendářního roku, bude Vám členský příspěvek krácen v návaznosti na zbývající 
čtvrtletí, které budete členy Svazu měst a obcí ČR - viz výše 1. odstavec. 
  

Pro vstup do Svazu měst a obcí ČR stačí zaslat zastupitelstvem 
obce/městyse/ města schválenou přihlášku, která je z druhé strany tohoto 
dokumentu. 
  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníka Kanceláře 
Svazu – kontakt viz níže. 
  
 
 
 
 

Kancelář SMO ČR 
  
Svaz měst a obcí České republiky 
5. května 1640/65 
140 00  Praha 4 
Tel: 234 709 732 
Mobil:
E-mail: 
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PŘIHLÁŠKA  do  Svazu měst a obcí České republiky 
 
 
Obec/ městys/ město: ……………………………….     Kraj: …………....……..……... 
 
 
IČ: …………………………………………… resp. Okres: ...................................... 
 
Typ úřadu (zatrhněte): 1. magistrát 
    2. městský úřad 
    3. úřad městyse 
    4. obecní úřad 
    
     
      
 
Adresa:       Tel. spojení:   
  
ulice …………………………… č.p. ………..  Tel.: ..................................................... 

PSČ, pošta ..………………………………….. ID dat. schránky: .……………........…... 

       e-mail: …………………….........…….… 

Počet obyvatel k 1. 1. 2020 ………………….   
 
 
Starosta: ……………………………………………   uvolněný – neuvolněný (zatrhněte) 
Místostarosta: …..…………………………………………………………………………..… 

Tajemník: …………………………………………………………………………………....… 

V případě, že obec/městys/město bude ve SMO ČR zastupovat jiná osoba, vyplňte 
následující řádek: 

Jméno osoby: ………………………….……………….  Funkce:………………….………. 
 
 
Partnerské styky se zahraničním městem / obcí – Název:………………………….….... 
            Stát: …………………………........… 
 
Vstup do SMO ČR byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem 
obce/městyse/města dne: .................. 
 
 
 
V………………………. dne ………………            ………………………………………..  
                                   za přihlašované město/obec 

 

 

 

 

 
                          razítko 
 


