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DEN VZNIKU UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY
Po týdnech příprav vzniká ve veřejném prostoru České republiky nový subjekt, který si klade za cíl hájit
základní ústavní práva samosprávy, a stejně tak důsledně bránit nezákonné kriminalizaci členů
zastupitelstev obecních a krajských samospráv. Nositelkou myšlenky a také předsedkyní Unie je advokátka
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která se na oblast samospráv specializuje od otevření své advokátní
kanceláře, a má se zastupováním řady právních kauz velmi mnoho zkušeností.
Advokátka Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ *1965
V samosprávě si prošla snad všemi pozicemi – byla úřednice,
tajemnice, téměř dvacet let členka zastupitelstva jak na straně
koalice, tak na straně opozice, a rok byla též „krizovou“ starostkou
svého rodného města. Na samosprávu se specializuje už do roku
1990, téma její diplomové práce bylo Orgány obce. V roce 1999
otevřela vlastní advokátní kancelář, od počátku zaměřenou na
pomoc zejména obcím a městům. Má za sebou řadu precedentních
rozsudků včetně ústavních nálezů, napsala stovky odborných
článků, a je velmi žádanou lektorkou v projektu MUNICIPAL, který
rovněž založila. Je hlavní osobností kongresu FORUM MUNICIPAL,
který se v tomto roce bude konat již posedmé, a UNIE
SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY na něm bude poprvé oficiálně
představena. Tři roky také realizovala celorepublikový projekt
AKADEMIE SAMOSPRÁV. Proto je založení UNIE SEBEVĚDOMÉ
SAMOSPRÁVY logickým vyústěním její profesní dráhy a aktivit ve
prospěch obcí a měst. Jana Zwyrtek Hamplová žije v Mohelnici
v Olomouckém kraji, které je patriotkou, a má dvě dospělé dcery. Ve volném čase píše také poezii (vydala
již tři básnické sbírky) a beletrii (je spoluautorkou knihy Jak nebýt na radnici za blbce), má populární blog na
aktuálně.cz, z nichž nejúspěšnější dosahují i více jak dvě stě tisíc přečtení. Jejím profesním mottem je citát –
proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno. Tvrdí, že kdo si samosprávou neprošel, nemůže jí
nikdy zcela porozumět, a to ani po odborné stránce.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY – Ne každý…
Členem USS se mohou stát obce, města, městyse, statutární města, městské části statutárních
měst, kraje a právnické osoby zřízené nebo založení jednotkami územních samospráv, nebo
v nichž mají jednotky územních samospráv rozhodující podíl, a dále fyzické osoby
vykonávající lektorskou činnost nebo zastupující jednotky územní samosprávy, a to na
základě přihlášky. USS vylučuje členství pro politické účely, a k tomu bude stále přihlíženo.
Člen hradí roční příspěvek na činnost USS ve výši 2.400,- Kč. A kolik obcí a měst projevilo
zájem o členství v prvních dnech? Stovky, Máme radost!

Kdo je sedm statečných, kteří se stali zakladateli USS?
Postupně vám je budeme představovat, jakož i jiné zajímavé osobnosti z obcí a měst, popřípadě krajů, kteří
se nějak zapsali do samosprávných dějin.
Jana Hodovalová - starostka obce Libchavy
Proč jsem do toho šla?
Nikdo není neomylný, ale trestní stíhání zastupitelů v takovém rozsahu,
jaké je nyní, není normální. Jsme totiž samospráva, tedy řídíme obce sami,
bez vyššího odborného zázemí. Ale snažíme, se to dělat co nejlépe.
Nad státní správou drží odborně ruku stát, ale nad námi nikdo. Z
rozmarů lidí, kteří píší anonymní udání, a bohužel i z aktivity státu, jsou
zastupitelé nesmyslně stíháni za často nelogické věci, což se negativně
projevuje na jejich životech i rodinách.
Proto jsem ráda, že se našel někdo, kdo má ochotu nás bránit a pomáhat
nám. Máme ve včelím úlu silnou a obětavou matku, kterou je naše
zakladatelka Jana Zwyrtek Hamplová, která už roky obcím pomáhá, a my
jsme její dělníci a dělnice. Chceme ji podpořit v jejím úsilí.
Patrik Hujdus – starosta - Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky
“Ve vedení radnic působí lidé, kteří opustili svá povolání a živnosti, aby
se mohli naplno věnovat správě své obce či města. A stát místo toho,
aby jim maximálně vycházel vstříc, se k nim často obrací zády, ať už se
jedná o nejrůznější byrokratická nařízení a požadavky, ale také o
bezdůvodnou kriminalizaci některých z nich. Přitom nejde jenom o
přístup státu, ale také o chování mnohých lidí...
Je správné, když veřejnost má volené zástupce pod drobnohledem, který
zajišťuje kontrolu správy obcí a jejich hospodaření. Jsou ale jedinci, kteří
bez znalosti věcí, dostatků faktických informací a především odborné
způsobilosti věcnou kritiku přetvářejí v hon na starosty, radní a
zastupitele. Často jsme svědky jejich očerňování, napadání a obviňování,
přičemž stát tvrdí, že politik by měl být na něco podobného připraven a
měl by být schopen unést zvýšenou míru psychické zátěže. Kde je ale
hranice mezi seriózní diskuzí, kritickým názorem občana a obviněním, jehož vyřčení může mít za následek
osobní újmu, poškození dobrého jména v očích veřejnosti, sousedů a přátel? Kde je hranice pomluvy?
Samospráva zkrátka potřebuje někoho, kdo by jí v tomto ohledu poskytl servis, ochranu a rady. Proto jsem
uvítal myšlenku Jany Zwyrtek Hamplové na založení spolku, který by měl ambici a především také schopnost
a kompetenci svou autoritou pomáhat.
Ať už ve vztahu k rozpínavému a nekolegiálnímu státu, nebo směrem k jednotlivcům, či skupinám, které
často záměrně a systematicky urážejí a narušují správu obcí a měst a vlastně tím řadu schopných starostů
odrazují od toho dál vykonávat svou práci”.

Ze stanov
Článek II - Účel spolku
Účelem spolku je ochrana a prosazování základních ústavních práv územní samosprávy,
vytváření kvalitního odborného zázemí pro obce, města a kraje, zákonodárné iniciativy a
odborné vzdělávání samosprávy vedoucí k právnímu i faktickému posílení samosprávy
v mezích jejích ústavně garantovaných práv.

Pavol Lukša - starosta obce Čeladná
„V komunální politice jsem od roku 1990, a za tu
dobu se mnohé změnilo. Ne všechno však k
lepšímu. Po roce 1989 jsme šli do toho mimo jiné i
proto, že jsme měli své představy a vize, kam
chceme své obce a města dovést, a jednou ze
samozřejmostí bylo, že jsme jako představitelé
samospráv s nimi předstupovali před své občany voliče, a dostávali či nedostávali od nich hlasy,
hlasy preferenční, a my pak s touto jejich důvěrou
pracovali. Samozřejmě někteří filutove pochopili, že není třeba vyhrát volby, když se umíte domluvit a občan
volič zaplakal, ale za čtyři roky to buď dostal zpět i s úroky, nebo naopak poznal, že to nebylo ztracené
období, protože odvedl dobrou práci.
Nikdy jsme se neskrývali za jakoukoli imunitou, ale dennodenně jsme za naše přešlapy dostávali od občanů
voličů nandáno, a to osobně, když přicházeli na radnici, nebo pak na schůzích zastupitelstev.
Právě proto jsme si ale připadali, že jsme samospráva, měníme a přetváříme za aktivní účasti našich občanů
voličů naše místa, kde žijeme. Byli jsme tak “zažráni” do dění kolem nás, že jsme si přestali všímat státní
správy, která nám měla být průvodcem, rádcem a oporou, a místo toho z nás udělala “nenápadně”
takřka své vazaly. Pracujeme pro stále se rozrůstající a nenasytnou hydru, aniž by platila za všechno, co
si u obci za služby objedná. V posledních několika letech dochází navíc k narůstající kriminalizaci starostů,
aniž by se pak někdo obtěžoval se dotyčnému alespoň omluvit za to, že mu byl zničen profesní kredit, o
dehonestaci celé jeho rodiny včetně dětí ani nemluvě.
Tím nechci říct, že jsme všichni Mirkové Dušínové, to bychom si lhali sami sobě, ale protože pohár trpělivosti
začíná přetékat, cítil jsem, že je zapotřebí této státní hydře říct dost, zkusit se všichni zastavit a hlasitě
zařvat, jsme “SAMOSPRÁVA”, nikoli nevolníci.
Proto mne myšlenka akční UNIE oslovila, a jdu do toho!“

Jana Sablíková
místostarostka obce Městečko Trnávka
"Vyřčenou myšlenku Jany Zwyrtek Hamplové na založení Unie Sebevědomé
Samosprávy na podporu ústavou zakotveného práva měst a obcí na
samosprávu jsem ze srdce ráda podpořila, neboť v posledních letech dochází
k porušování a zasahování do této samosprávy, zejména ze strany státu.
Ten si přestal uvědomovat, že obce jsou jeho základem a měl by jim být
oporou, bohužel se to neděje. Smekám před paní Hamplovou a před
jakoukoli smysluplnou obranou obcí a jejich práva na samosprávu. Ústavu je
nutno ctít. A já u toho ráda budu."

Článek III - Cíle spolku a předmět jeho činnosti
a) Ochrana ústavních práv územní samosprávy důslednou právní obranou proti jednáním třetích
subjektů tato ústavní práva porušující
b) Zajištění odborné a mediální pomoci v případě nedůvodné kriminalizace zástupců územních
samospráv a při vymáhání následné satisfakce vůči státu
c) Zákonodárná iniciativa v oblasti právní úpravy samosprávy a vlastní legislativní činnost
d) Vzdělávání samosprávy zejména v oblasti práva
e) Public relations v oblasti samosprávy

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála
„Starostou jsem 3. volební období. Poprvé, v listopadu 2010, jsem se jím
stal vlastně tak trochu náhodou. Do poslední chvíle jsem si myslel, že s
protikandidátem 5:6 prohraji. I ke svému překvapení jsem 6:5 vyhrál. V
diskuzi se mě 1 spoluobčan zeptal, co považuji ze své dosavadní praxe jako
svoji přednost. Odpověděl jsem mu, že znalosti v informačních
technologiích (22 let jsem pracoval v IT) a orientaci v legislativě (4 roky
jako požární a bezpečnostní technik). Brzy jsem poznal, kolik pravdy na té
odpovědi bylo a jak moc se mi tyto zkušenosti hodí.
Absolvoval jsem mnoho seminářů pořádaných pro samosprávy, protože
jsem chtěl, aby obec nejenom dobře fungovala, ale také i v mezích zákonů
a pravidel. Některé mi daly více, některé méně. Po první semináři Mgr. Jany
Zwyrtek Hamplové jsem sledoval, kdy a kde bude další. S nadhledem sobě
vlastním dokáže složitou problematiku podat tak, že ji pochopí i člověk,
který nemá právní vzdělání, a hlavně si ji zapamatuje. Později jsem zjistil, jak se u soudů bije za obce a její
představitele, kteří jsou často nehorázně šikanováni.
Od roku 2014 přibylo pro obce neskutečné množství nejrůznějších povinností. A jejich neplnění nebo
splnění opožděné často podléhá finančním postihům. Vyšší úředníci a někteří zákonodárci si myslí, že na
obcích máme podobný aparát, kterým jsou obklopeni oni. Přitom řadu obcí vlastně každodenně řídí
starosta a účetní. Vyskytne-li se v obci jakýkoliv problém, tak je starosta první na příjmu. Neteče voda,
nejde proud, zase nevyvezli popelnici, po obci běhá zatoulaný pes, byl vyhlášen 3. stupeň povodňové
aktivity… V tu chvíli nikoho nezajímá, že právě dumáte nad žádostí o dotaci, nad jejím vyúčtováním nebo si
prostě jen potřebujete odpočinout. Očekává se od vás okamžité řešení a vyřešení nastalých problémů. Ve
všední den, v sobotu, ve svátek, v noci, prostě kdykoliv.
Následně se dozvíte, že od roku 1995 bylo proti zastupitelům vedeno přes 90 trestních řízení, které se týkaly
přibližně 350 osob. Více než 80% zastupitelů bylo stíháno neoprávněně. Mnohokrát jsem si říkal proč? Proč
se tak stát chová k samosprávě? Neměl by ji náhodou poskytovat lepší servis, být jí rovnocenným
partnerem? Osobně v tom vidím jen snahy o nastolení nedůvěry a její oslabení. Často podloženými
„úsporami“, když se vše bude dělat odněkud z centra. Stát má neustálou snahu zredukovat počty obcí s
vlastní samosprávou. Očernění zastupitelstev, poukázání, že starosta a účetní neposlali včas nesmyslný
výkaz, se k tomu náramně hodí.
Proto jsem rád přijal nabídku být zakládajícím členem Unie Sebevědomé Samosprávy, a rozhodně nechci
být jen do počtu!“
Milan Dvořák - starosta obce Hamr na Jezeře
„Zažil jsem na vlastní kůži, když vás někdo hrubě uráží jen proto, že
jste starostou. Zažil jsem trestní oznámení, zažil jsem anonymy.
Ale také jsem zažil soudní jednání, kde moje obec vyhrála. A
získala zpět třeba jezera, když byla uzavřená nevýhodná smlouva.
Tak jsem se seznámil s Janou Zwyrtek Hamplovou, protože ta nám s
tím pomohla.
A pokud ona dnes spolu s námi ostatními zakládá Unii sebevědomé
samosprávy, jsem rád jedním z lidí, kteří jí budou stát po boku.
Něco se totiž bude muset stát. Ať si nás občané třeba kritizují, ale
bezdůvodné urážky nemají ve slušné společnosti co dělat. A stát
musí přestat obcím diktovat, co a jak mají rozhodovat podle jeho
názoru. Zkrátka pokud to kdo přežene, musí být povolán k
odpovědnosti. Ať už nás tzv. jen uráží, nebo ať jde o selhání státu. Samospráva se nesmí dát. A Unie jí bude
stát po boku. Přidejte se k nám, protože v jednotě je síla..“.
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Státu vznikl silný soupeř. Respektovaná advokátka Zwyrtek
Hamplová stojí v čele UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY
V těchto dnech se ve veřejném prostoru objevil velmi silný hráč – nově založená UNIE
SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY. Ta si klade nesnadný cíl – hájit ústavní práva obcí, měst, a to
zejména vůči státu. Chce se aktivně zapojit do legislativního procesu, vzdělávat starostky a starosty v
oblasti práva a zajišťovat jim účinnou právní obranu, budou-li to potřebovat v případě své
bezdůvodné kriminalizace. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár trpělivosti hlavní zakladatelce, byl
případ členů zastupitelstva města Postoloprty a řada dalších konkrétních kauz, kde stát ostudně
selhává na poli práva, nebo se chová vůči samosprávě jako vrchnost. Požádali jsme u příležitosti
vzniku USS předsedkyni nové UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY Janu Zwyrtek Hamplovou o
rozhovor.
Co vás k založení Unie vedlo?
Realita. Samospráva čelí už několik let více či méně skrývanému tlaku, který ji oslabuje, až ničí. Stát hřeší
na svou institucionální sílu a na vstřícnost radnic, a, lidově řečeno, dusí je všude, kde se dá. Z obcí si dělá
služky a staví se do role jejich nadřízeného. Tím ovšem v žádném případě není. Podle mne nastal čas
připomenout důrazně státu, že samospráva je chráněna ústavním pořádkem a že se k ní prostě nebude chovat
jako vrchnost. Chceme od státu dodržování Ústavy a vůči samosprávě chceme cítit přirozený respekt, který
si ta práce starostů a starostek a dalších zastupitelů prostě zaslouží. Dalším nepochybně velkým cílem je
bránit nesmyslné, až ostudné nezákonné kriminalizaci zastupitelů. Zde budeme aktivně spolupracovat s Unií
obhájců – ostatně tato už profesně několik let probíhá. Teď ji jen znásobíme pod jasnou hlavičkou.
Vaše Unie není v oblasti samosprávy jediný subjekt. Vymezujete se nějak vůči Svazu měst a obcí a
Sdružení místních samospráv?
Vůbec ne. Hodláme jejich činnost účinně doplnit. „Trojnožka“ bývá přece nejstabilnější. Chceme být
subjektem bez nějaké vysoké administrativní agendy, subjektem přísně apolitickým, zkrátka chceme být
mozkem a strážcem samosprávy zejména na poli práva a účinné právní obrany všude, kde to bude v
samosprávě třeba. Nazvala bych USS speciální jednotkou pro nejtěžší boje v první linii. I proto chceme
spolupracovat s médii a začít nazývat věci v samosprávě pravými jmény.
Co považujete pro práci USS za nejdůležitější?
Mít velkou odvahu a ještě větší odborný přehled. To bude naše munice. A potom spoléháme na jednotu
samosprávy právě na tomto poli ochrany nejzákladnějších principů sebe sama. Samospráva se prostě nedá, a
jak se naštve… Uvidíte. Věříme také, že nám pomohou média včetně vlastních výstupů – budeme mít v
nejbližších hodinách web, budeme na Facebooku, já podpořím Unii ve své profesní aplikaci… Budeme
všude.
Co bylo posledním impulsem k tomu sednout a začít psát stanovy?
Šílené kauzy, jichž jsem profesionálně svědkem. Zničené životy
zastupitelů. Kriminalizace slušných lidí. Neznalost samosprávy ze strany
policie a státních zástupců. Trochu mne motivoval i Svaz měst a obcí a já
jsem mu za to vděčna. Nabídla jsem mu před rokem spolupráci v oblasti
práva, která byla velmi kladně přijata, ale pak se delší dobu nic nedělo –
což zcela chápu, Svaz má desítky jiných starostí a povinností. Jsem ale od
přírody netrpělivý člověk, nebo, lépe řečeno, akční člověk, a tak mi došlo,
že chci-li s věcmi opravdu razantně pohnout, musím jednotku vést, ne být
jednou z řady. Takže dnes mám jednotku, která se doufám stane velmi
silným hráčem. Se svazem i Sdružením místních samospráv chceme úzce
spolupracovat a spojovat síly všude, kde to jen trochu půjde.
Tedy více vám sedí vůdčí role?
Ano. Ostatně to tak bývá i v soudní síni. Taky musíte spoléhat jen na
sebe. Vymyslet, argumentovat, prosadit.

Ale jedním dechem říkám, že pokud jde o USS, musím být podepřena tou jednotkou. Tu první linii tvoří
sedm statečných, kteří se mnou do toho šli. A věřím, že se přidají další obce a města. Stojíme o každou a o
každé z nich. Čím více jich bude, tím více bude USS silná a mít vliv. Řada věcí se musí změnit. Včetně
zákona o obcích. Ten už dávno nestačí.
Nemůže se stát, soudě podle prvotního neformálního zájmu o členství ve vaší USS, že nahradíte Svaz
měst a obcí?
Není naším cílem někoho nahrazovat. Netajíme se ale tím, že chceme hrát na poli samosprávy vůči státu
hodně důležitou roli. Cílem je stát se subjektem, se kterým se bude počítat, s nímž se budou s respektem
konzultovat zákony, které se obcí dotýkají, a který bude mít vysokou přirozenou autoritu. A který, vydá-li
své stanovisko, bude brán se vší vážností jak policií, tak státním zastupitelstvím, tak soudy, a to jako subjekt,
na jehož odborný kredit a názor se dá hodně spolehnout.
Je vaším nepřítelem tedy stát?
To je právě ten omyl. Stát nesmí být nikdy nepřítelem samosprávy. Nepřítelem samosprávy je pouze stát s
vrchnostenskými manýry – uvědomme si, že každá totalita napřed zruší právě samosprávu. Ta se totiž
diktátorům nehodí. Chceme současný stát, který bohužel k vrchnosti těžce inklinuje, donutit k
rovnocennému partnerství se samosprávou. Ostatně tak, jak to předpokládá naše Ústava. Na to se zapomíná
– že by to tak mělo být už teď. Státní správa a samospráva musí být prostě partneři. Mají-li být občané
spokojení se službami obou.
A co když stát nebude chtít?
(Úsměv) Myslíte? Řekneme si to za rok dva. Stát se
rád stane partnerem samosprávy, věřte tomu. Protože
mu nic jiného nezbude. Mohu se i já vás na něco
zeptat? Koho si myslíte, že stát vlastně zastupuje?
Můžete… Přece své občany.
Ne. Své občany zastupují obce a města. Takže ještě
jednou – koho tedy zastupuje stát? Vidíte… A tak to
máte se vším. Opakujeme něco jako frázi, a ve
skutečnosti je to úplně jinak. Stát je institucionální
servis, management fungování v té které zemi, ale ti
lidé žijí své životy v obcích a městech.
Mohla byste uvést nějaké případy selhání státu?
Desítky. Za všechny – město Postoloprty a ostudná obžaloba deseti slušných lidí na základě zcela
nesprávného právního výkladu a odfláknutého znaleckého posudku. Pak obec Turovice – stát nejen, že chtěl
vrátit dotace, v určité části, budiž, i když viníkem byl hlavně zákon o veřejných zakázkách, ale stát chce také
100% penále – tedy desítky milionů po obci s ani ne třemi stovkami občanů. To je faktická likvidace té obce
na desítky let, jen aby stát získal lichvářských 100 % navrch. A mohla bych pokračovat. Tedy kauzy tohoto
typu vedly k založení UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY. Ta bude mimo jiné udělovat titul
SEBEVĚDOMÁ OBEC nebo SEBEVĚDOMÉ MĚSTO – těm samosprávám, které se nedají, a státu se
postaví na odpor. Poprvé bude jedna obec a jedno město oceněny tímto titulem na kongresu FORUM
MUNICIPAL nyní v květnu.
A jaké je vaše přání jako předsedkyně?
Aby členem UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY, tedy USS, byla každá obec a každé město. Proč?
Protože tak bude silnější nejen USS, ale zejména její členové – UNIE jim dodá sílu bránit se bezpráví, a
věříme, že samo členství v UNII odradí stát, aby danou obec či město šikanoval. Protože se o tom hned
všichni a velmi hlasitě dozví, obci a městu se po bok postaví zkušení právníci a stát prostě… prohraje.
Všude tam, kde to přepískne. Hodně členů nám také umožní vydat populárně-naučné publikace, pozvat
nejlepší lektory na vzdělávací akce, zkrátka – samospráva sobě. To je naše motto. Těším se už dnes na jeho
realizaci.

SEBEVĚDOMÁ OBEC – SEBEVĚDOMÉ MĚSTO
USS bude udělovat čestný titul SEBEVĚDOMÁ OBEC – SEBEVĚDOMÉ MĚSTO vždy těm, kteří se výrazněji
postaví státu či jiným, aby ochránili samu podstatu samosprávy – SAMOSTATNOST. První dva tituly
budou uděleny na kongresu FORUM MUNICIPAL 2019 ve dnech 28. - 29. května 2018.

 PROČ SEDM STATEČNÝCH? 
S tímto označením přišel jako první Pavol Lukša, a my jsme se v něm „našli“. Proč? Protože oněch sedm
statečných také chránilo jednu vesnici – tedy samosprávu. Tedy název tohoto slavného filmu je snad i na
místě. A motivuje nás i to, že i oni porazili za pomoci obyvatel vesnice zdánlivě silnějšího. I to je náš cíl.

„Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel.“
Agésiláos II. - král starověké Sparty -444 - -360 př. n. l.
„Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec,
musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu.“
Prótagorás před-sokratovský řecký filozof -486 - -411 př. n. l.
„Obec, zvyklou žít svobodně, lze snadněji udržet s pomocí jejích vlastních občanů.“
Niccolo Machiavelli italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“
Thúkýdidés řecký historik a politik 460

Sídlo: Olomoucká 36, 78985 Mohelnice

PŘIHLÁŠKA *)
Název obce/města
Název právnické osoby obce/města
Jméno a příjmení fyzické osoby
IČ
Narození
Sídlo
obecního/městského úřadu/PO
Bydliště
Mailový kontakt
pro komunikaci s USS a zasílání
materiálů USS
Telefonní spojení
pro komunikaci s USS
Starosta/starostka obce/města
Primátor/primátorka města
Jednatel/ka PO
Osoba oprávněná za obec/město/PO
jednat v otázkách členství v USS
Přihlašuji/eme se tímto do spolku UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY, z. s., souhlasím/e s jeho
stanovami, a žádáme, aby nám byl zaslán podklad k úhradě členského příspěvku ve výši 2.400,Kč/ročně - příspěvek na činnost USS, z.s.

V _______________ dne ______
________________________________
podpis starosty /starostky
jednatele PO – fyzické osoby
*) členy spolku se mohou stát obce, města, městyse, statutární města, městské části statutárních měst, kraje
a právnické osoby zřízené nebo založení jednotkami územních samospráv, nebo v nichž mají jednotky
územních samospráv rozhodující podíl, a dále fyzické osoby vykonávající lektorskou činnost nebo
zastupující jednotky územní samosprávy.

Přihlášku můžete poslat na adresu sídla nebo na mail.
Mail: info@uniesamospravy.cz
Web – připravujeme. Najdete nás už nyní na FB.

