
STAROSTUJ 
aneb Rozcestník pro starosty

Býti dnes starostou, zejména v menší obci, to není výhra v loterii. Chce to kus 
odvahy, ještě více trpělivosti, otevřené oči na všechny strany, a hlavně umění vyjít 
s lidmi. S některými i vyběhnout…

Asi největší odvahu musí sebrat starostové nejmenších obcí tzv. prvního typu, většinou navíc 
„neuvolnění“, za kterými nestojí aparát obecního či městského úřadu, ale maximálně místostarosta 
a účetní na částečný úvazek. 

A právě tito starostové jsou hlavní, nikoliv však jedinou cílovou 
skupinou Rozcestníku pro starosty, coby výsledku spolu-
práce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s Centrem 
investic, rozvoje a inovací (CIRI) v rámci konceptu Králové-
hradecký kraj – Chytrý region. 

Rozcestník byl spuštěn v roce 2021 a je uspořádán 
do šesti hlavních tematických bloků. Měl by pomoci 
rychle se zorientovat v dané oblasti bez nutnosti 
pátrat svépomocí v hromadě dílčích zdrojů infor-
mací. Přestože již existují některé obdobné 
„rádcovské“ projekty pro starosty v tištěné i elek-
tronické podobě, problémem bývá jejich aktu-
alizace. Rozcestník bude udržován průběžně, 
přestože ani jemu se v budoucnu patrně 
nevyhne nutnost dílčí náhrady „kmenových 
textů“ aktuálními odkazy na primární zdroje 
informací.   

Filmový klasik z Vesničky mé střediskové kdysi 
doufal, že „to nebude mít vliv na funkci rostli-
náře“.  U Rozcestníku je naopak žádoucí, aby 
vliv na funkci starosty měl, a to vliv pozitivní. 
Nezbývá než si přát, aby rozkazovací způsob 
Starostuj! nebyl v budoucnu tím jediným, jak 
obsadit funkci starosty…

Dovolte nám ještě vysvětlení, že termínem „starosta“ 
máme samozřejmě na mysli i milé paní starostky, před 
kterými je nutno smeknout mnohdy dvojnásobně! Jednotným 
označením funkce starosty pouze ctíme terminologii zákona 
o obcích (č. 128/2000 Sb. v platném znění).

www.starostuj.cz 
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https://www.chytryregion.cz/starostuj


  Výkon veřejné správy aneb co starosta musí

Zákon o obcích    Starosta    Obecní úřad    Zastupitelstvo  
  Evidence obyvatel    Czech Point    Spisová služba    
Volby    Veřejné zakázky    Pohřebnictví    Povolování kácení 
dřevin    Odpadové hospodářství    Vodovody a kanalizace  
  Čísla popisná a evidenční    Škola    Základní registry    
Sociální sféra    Krizové řízení, krizový plán    Hasiči    GDPR  
  Poskytování informací na základě „stošestky“, …

  Rozvoj obce aneb co by starosta měl

Strategický (rozvojový) plán obce    Komunitní plánování    
Stavební agenda, územní plán, regulační plány    Komplexní 
pozemkové úpravy, …

    Provoz obce, zajištění technické infrastruktury 
a samosprávy aneb co starosta může a měl by, 
chce-li být dobrým starostou

Poplatky    Péče o zeleň    Péče o památky    Bezpečnost 
obce    Komunitní život, podpora spolků a spolkového života  
  Voda a kanalizace    Veřejné osvětlení    Nákup energií    
Internet    Agenda eGovernment    Podpora místních podni-
katelů, řemesel, služeb a sociálního podnikání, …

  Aktuální dotace aneb kde na to vzít

Rozcestník dotací    Dotační portál KHK    Jak na projekty, …

    Obec v širším kontextu – spolupráce 
aneb nejsi na to sám

Svazek obcí – DSO    Centra sdílených služeb    Sdružení pro 
obce, profesní svazy, členství    Hradecko-pardubická aglo-
merace    Místní akční skupiny    Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání, …

   Další zajímavosti pro starostu 
aneb co se může hodit

Akademie Chytrého regionu    Smart inkubátor pro obce    
Mapy, data a kalkulačky    Příručky a metodiky    Výzkumné 
projekty, …
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