Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
20 let činnosti 1999 - 2019

DVACET LET SPOLU
SLOVO PŘEDSEDY K XXII. ŘÁDNÉMU SNĚMU SDRUŽENÍ
Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení hosté,
velmi si považuji, že vás mohu oslovit ve chvíli, kdy si společně připomínáme
dvě desítky let od vzniku našeho Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
Dne 7. září 1999 jej zaregistroval Magistrát města Plzně. Od samého počátku
se jeho zakládající členové, bylo jich tehdy 65, netajili ambicí důsledně hájit
zájmy i těch nejmenších samospráv a být tak partnerem i určitou protiváhou
institucím státním či krajským. Svojí činností Sdružení postupně oslovilo další
obce a města v Plzeňském kraji. Dnes má 190 členů, na jejichž územích žije
více než 478 tis. obyvatel (82,3 % obyvatel Plzeňského kraje). Patříme tudíž
mezi největší organizace svého druhu, v rámci celé republiky.
Zrekapitulovat celou šíři naší činnosti za oněch výše zmíněných 20 let by
vydalo na mnoho stran. Jsem přesvědčen, že i přes nejlepší vůli by bývalí
předsedové Sdružení našli celou řadu dalších aktivit, které zůstaly opomenuty.
Věřím proto, že mi odpustí, když zmíním jen některé z nich.
Zcela stěžejním předmětem činnosti Sdružení je zastupování zájmů místních
samospráv při jednání s orgány na státní či krajské úrovni. Jako přelomový se
ukázal rok 2000, kdy došlo ke znovuobnovení krajského uspořádání v naší
zemi. Najít vyvážený vztah mezi obcemi, městy a krajskou samosprávou
nebylo vždy jednoduché. Občas jsme se trochu přetahovali, ale nakonec se
podařilo, a myslím, že i nadále daří prosazovat ve shodě zásadní záležitosti
dotýkající se života našich obyvatel. Hledání společných postupů by nebylo
možné bez dlouhodobé, oboustranně dobré komunikace mezi představiteli
Sdružení a kraje. Plzeňský kraj je v tomto směru naším partnerem a bere
náměty a připomínky Sdružení v potaz. V minulosti se to ukázalo například při
revizi stanovení výše poplatků (snížení cca o 50 %) za věcná břemena
ukládaná do krajských komunikací. Aktuálně postupujeme ve shodě při jasném
odmítání nově připravovaného vybírání mýta na silnicích I. třídy. Zpoplatnění
vybraných úseků na území kraje zcela zásadně zhorší bezpečnost a kvalitu
života obyvatel v řadě jiných obcí a měst.
Musím zdůraznit, že Sdružení vyvíjelo celou řadu aktivit také na národní úrovni.
Přirozeným partnerem jsou zde pro nás nejen regionální poslanci a senátoři,
ale především SMO ČR. V koordinaci s nimi jsme se snažili legislativcům
předat a prosadit připomínky vycházející z každodenní praxe. I díky tomu se
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podařilo dosáhnout změny příspěvků za výkon státní správy vykonávané přímo
v obcích.
Základem pro všestranný život obcí je jejich finanční zdraví. Obce jsou dávány
za příklad uvážlivě hospodařících subjektů. Málokterá z nich si dovolí žít na
dluh. Už proto si zaslouží pomoc v podobě jasně nastavených podmínek pro
svůj rozvoj, a také posuzování jejich konání zdravým rozumem. S ohledem na
takřka bezbřehou administrativní zátěž bylo pozitivním snížení vratek
vyměřených jim při realizaci dotačních projektů.
Za největší úspěch Sdružení pak považuji bezúplatné převody pozemků pod
obecními komunikacemi od Státního statku Jeneč. Byli jsme jediní, komu se
tento krok podařil a velmi mne těší, že se následně aplikoval u měst a obcí v
celé zemi. Jsem přesvědčen, že bychom měli o podobné převody pozemků od
dalších státních organizací usilovat i nadále v těch případech, kdy se o ně obce
fakticky po dlouhé roky starají.
Značného pokroku jsme dosáhli ve spolupráci s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje při zlepšování životního prostředí měst a obcí.
Ekologicky bylo odstraněno více než 25 000 starých chladících zařízení a
významně jsme přispěli rovněž k nakládání s objemným odpadem. Sdružení
pro svoje obce nakoupilo 54 velkoobjemových kontejnerů, které jsou využívány
v jednotlivých obecních sběrných dvorech. Významnou roli sehrálo Sdružení i
v oblasti vodohospodářských investic, zejména protipovodňových opatření.
Zcela pominout nemohu ani vzdělávání zastupitelů. Popravdě řečeno, stanout
v čele obce znamená být doslova zasypán paragrafy, oznámeními či
nařízeními. Vždy s hrozbou sankcí. Především proto Sdružení pořádá řadu
seminářů, aby se ona pro mne hrůzyplná úřední řeč zlidštila a představitelé
obcí se mohli alespoň trochu klidněji věnovat své práci.
Není jí před námi málo. Krom každodenních provozních starostí se budeme
dozajista potýkat s mnoha závažnými problémy. Mluvíme o nich na společných
setkáních čím dál naléhavěji a citelně se dotýkají právě měst a obcí ležících
daleko od velkých center. Jen namátkou: dopravní obslužnost, zdravotní péče,
dostupnost úřadů, dostatek kvalifikovaných učitelů… A k tomu čím dál tím víc
závažnější problém se zajištěním dostatečného množství pitné vody.
Vyřešit všechny problémy a potřeby obyvatel našich měst a obcí nedokážeme.
Pokusit se jim pomoci však považuji za naprostou povinnost a samozřejmost.
Nezbytným předpokladem je, abychom co nejvíce táhli společně za jeden
provaz s těmi, kdo mají snahu stejnou. Rád bych proto poděkoval za dosavadní
spolupráci pracovníkům Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje
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v čele s panem ředitelem Filipem Uhlíkem. Bez jimi poskytovaného servisu by
byla činnost Sdružení výrazně složitější.
Domnívám se, že poděkování rovným dílem patří Plzeňskému kraji a jeho
největšímu městu, Plzni. Poskytovala nám nejen zázemí, ale svoji značnou
váhu mělo vždy i čestné předsednictví plzeňských primátorů.
Největší poděkování pak bez jakýchkoliv pochyb patří Vám starostům,
starostkám, zastupitelům a zastupitelkám města a obcí v Plzeňském kraji. Jste
to Vy, kdo mnohdy odkládáte svoje osobní životy do depozita a alespoň po
určitou dobu je vyměníte za životy obecní, životy veřejné. Pravděpodobně si to
v danou chvíli ani neuvědomujete. Vždyť nával připomínek, rad a stížností
spolehlivě přebije právě dokončenou opravu obecní budovy, zkrášlený park či
pomoc vašemu obyvateli v nouzi. Dojde Vám to mnohdy až ve chvíli, kdy se v
klidu, třeba i v noci, projdete svojí obcí. Možná až v ten okamžik si uvědomíte,
jak velký kus práce je za Vámi i těmi, kdo Vám při ní byli nápomocni. A že ji
někdo nevidí? Budiž, nejspíš ani nechce. Věřte však, že vidět je. Každým
rokem víc a víc. Tvář vašich obcí a měst se za posledních třicet let od sametové
revoluce výrazně proměnila. Je pestrá, je přívětivá ke svým obyvatelům i
návštěvníkům.
Přijmete prosím za svoje úsilí moji velkou poklonu a poděkování.
Za celé Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a jeho sekretariát
Mgr. Rudolf Salvetr
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NÁZOR ZAKLÁDAJÍCÍ OBCE NEČTINY
Obec Nečtiny byla jednou ze zakládajících obcí SMOPK. Významnou motivací
pro založení sdružení byla v té době obava z chystaného zákona o krajích
(krajské zřízení). V prvních deseti letech po revoluci v r. 1989 poměrně dobře
fungovala spolupráce obcí na okresní úrovni a byla velmi dobrá spolupráce s
okresními úřady. Chybělo jen v rámci sloučeného modelu státní správy a
samosprávy dotáhnout samosprávní úlohy okresních úřadů a možná by pak
bylo zbytečné znovuobnovení unáhleně zrušených krajů.
Vzniku krajského zřízení předcházela obava z byrokratizace, omezení práv
obcí a centralizace moci.
Druhou motivací byly zkušenosti obce plynoucí ze členství ve Spolku pro
obnovu venkova. Tento spolek přinesl rodícím se samosprávám smysluplnou
filosofii, množství inspirací ze zahraničí a také poznání, že spolupráce mezi
obcemi a výměna zkušeností, je dobrá cesta pro budoucnost.
Založení SMOPK v roce 1999 bylo prozíravým krokem a v mnohém se spojení
sil obcí ve sdružení obcí pozitivně projevilo. Jednak ovlivnilo podobu
vznikajícího kraje a krajského úřadu, který Sdružení respektoval, a jednak
velmi pomohlo obcím v nejrůznějších oblastech jejich působení. A to v době,
kdy se řada dnes již dobře fungujících činností obcí teprve rodila a vyvíjela.
Nejvíce to bylo patrné v oblasti odpadového hospodářství, cestovního ruchu, v
oblasti sdílení daní do rozpočtů obcí, velkým tématem byly procesy kolem
dotací, kdy stát uplatňoval vůči obcím sankce za formální chyby v
administrativě. Dále pak sdružení úspěšně připomínkovalo řadu rozporuplných
návrhů zákonů, které směřovaly do omezení funkčnosti venkovského prostoru
či do omezení rozhodovacích a majetkových práv obcí. Byly organizovány
pravidelné schůzky s poslanci, proběhlo mnoho vzdělávacích projektů a
odborných seminářů pro zástupce samospráv a mnoho dalších aktivit, které ve
spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou PK přispěly k rozvoji nejen obcí,
ale i celého kraje.
Členství obce Nečtiny ve SMOPK rozhodně nelituji, protože naší obci v
mnohém prospělo. Věcně i lidsky. Doufám, že činnost sdružení bude nadále
nejenom zachována, ale že se bude i dále rozvíjet. A SMOPK přeji, aby mělo
do budoucna nadále k dispozici dostatek poctivých tahounů, kterým jde více
o věc, než o kariéru a vlastní prospěch.
Ing. Jiří Křemenák
Nečtiny
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PŘÍSPĚVEK DLOUHOLETÉHO STAROSTY
Vážení kolegové a kolegyně.
Když jsem byl osloven abych přispěl do brožury k 20-letému výročí Sdružení
města obcí Plzeňského kraje a dostal jsem otázku, jakožto dlouholetý starosta
menšího města: „Co mě členství ve „SMOPKu“ dalo nebo čím mi pomohlo
eventuelně co mi vzalo?“, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet.
Naše město, Bělá nad Radbuzou, je členskou obcí Sdružení již od roku 2001.
Stáli jsme tehdy u zrodu organizace, jež celou dobu své existence slouží jako
pomocník či průvodce labyrintem předpisů, nařízení či rozhodnutí jimiž nás stát
neustále a v hojné míře zásobuje. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.
Přáním bývalého a dlouholetého předsedy Jardy Perlíka, bylo a je, aby
Sdružení ochraňovalo zájmy obcí a měst Plzeňského kraje. Výčet všech
projektů, jež za dobu fungování prošly pomyslnýma rukama Sdružení, je
opravdu velice dlouhý. Největším projektem byla pomoc při organizaci sběru a
likvidaci domácího chlazení. Tedy řešení problému s množstvím lednic, jež se
na obcích objevily jako dovozy ze sousední země. Zde se ukázalo, že pokud
se obce a města spojí, dosáhnou i veliké dotace a likvidace tak nezatížila
rozpočty našich obcí.
Pravidelná setkání výkonných orgánů Sdružení s poslanci, senátory či
představiteli krajské samosprávy napomohla při řešení problémů převodů
majetků Armády, SŽDC či Státního statku Jeneč.
Jak a kam dál? Zůstat tou organizací jež má blízko k obcím a městům v kraji a
jejíž pomoci i nadále budou starostové využívat. Starostové jsou optimisté a
jejich práce je baví. Těch, kteří se starají o další nařízení či nic neříkající papíry
je stále dost. Nechť je i nadále „SMOPek“ naší první linií obrany a porady, před
nikdy nekončící byrokracií.
Mé poděkování patří všem pracovníkům Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje, celému předsednictvu, členům správního výboru, dalším
zástupcům v orgánech a komisích Sdružení a nám všem.
Přeji všem starostům a starostkám dobrou mysl a pevné zdraví při práci pro
občany našeho kraje.
S přátelským pozdravem
Ing. Libor Picka
starosta Bělé nad Radbuzou
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PŘÍSPĚVEK NOVÉHO ČLENA SDRUŽENÍ
Obec Tlumačov je jednou z vesnic dolního Chodska nacházející se 4 km
jihovýchodně od okresního města Domažlice. Jedná se o správní celek s 2
částmi a 1 katastrálním územím s počtem obyvatel 432.
Je několik faktorů, které vedly zastupitelstvo obce ke vstupu do Sdružení měst
a obcí Plzeňského kraje. Jednak je to ta skutečnost, že se ztotožňujeme se
základními cíli Sdružení, zejména s bodem č. 3:
„Zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech, koordinovat postupy
regionálních orgánů při řešení problémů týkajících se
▪
▪
▪
▪

rozvoje samosprávy obcí
hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
vztahů orgánů státní správy a vyšších samosprávných celků
koordinovat aktivity vedoucí ke spolupráci Sdružení se Svazem měst
a obcí ČR a ostatními krajskými sdruženími a svazky obcí.“

Dalším faktorem je, že SMOPK má na rozdíl od jiných uskupení obcí svoji
působnost v celém Plzeňském kraji.
Kladně hodnotím jednání na téma doprava, zajištění zimní údržby, ale také
odborné prezentace například voda v krajině.
Velkým přínosem pro začínající starosty je možnost získat informace na
seminářích, jednáních a setkáních nejen od akreditovaných odborníků, ale i od
zkušenějších kolegů starostů.
Do dalších let přeji SMOPK aby se ještě ve větší míře dařilo prosazovat cíle
vedoucí k rozvoji obcí Plzeňského kraje.

Miroslav Kabourek
starosta obce Tlumačov
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PŘÍSPĚVEK ŘEDITELE REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ
AGENTURY PLZEŇSKÉHO KRAJE
Děkuji za příležitost vyjádřit se k výročí 20 let vzájemné spolupráce mezi Vaším
sdružením a naší organizací. Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského
kraje, jste jako regionální sdružení obcí spolu s dalšími partnery založili v roce
2000. Společným cílem bylo vytvořit instituci, která bude místním
samosprávám a správě Plzeňského kraje poskytovat odborné služby v oblasti
regionálního rozvoje. Základní koncept nabídky, který se snažíme rozvíjet,
tvoří jak služby koncepčního a analytického charakteru, tak služby řešení
konkrétních realizací, tedy projektů.
Pro regionální i místní správu jsme měli možnost realizovat řadu strategií a
programů v oblastech dopravy, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb,
odpadového hospodářství apod. Díky této práci jsme měli příležitost náš
region lépe poznat a doufám, že toto poznání je nám společně užitečné a
umožňuje nám především věcnou a odbornou spolupráci. Zvláštní pozornost
při naší práci věnujeme otázce demografie Plzeňského kraje i obcí, které se v
jeho území nacházejí. Sledování a také prognózování populačního vývoje je
velmi dobrým nástrojem pro hodnocení vývoje regionu i obcí. Zástupci
samosprávy spolu s námi velmi pozorně sledují nejen vývoj počtu obyvatel, ale
také věkovou strukturu, vzdělanost i pohyb obyvatel za prací či vzděláním atd.
Poměrně významným výsledkem naší spolupráce byla příprava i aktualizace
Programu rozvoje Plzeňského kraje, na jehož přípravě se spolu s našimi kolegy
podílela v pracovních skupinách také řada zástupců Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje. Role zástupců obcí je v takových typech aktivit neocenitelná,
obvykle dokáží výtečně zprostředkovat praktický a střízlivý pohled na život v
obcích, což je pro jakoukoli koncepční práci nesmírně cenná pomoc. Díky
inspiraci Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje se také dlouhodobě věnujeme
koncepčním pracím v oblasti odpadového hospodářství. Velmi dobrým
výsledkem byly spolupráce na přípravě i aktualizaci Plánů odpadového
hospodářství. V poslední době bych mezi příklady užitečné spolupráce zařadil
přípravu dlouhodobých záměrů vzdělávání, díky kterým se mj. podařilo řadě
obcí získat nemalé finanční zdroje pro rozšíření a modernizace základních
škol.
Považujeme za ideální, pokud máme příležitost s městy a obcemi navazovat
na koncepční činnost spoluprací při přípravě rozvojových projektů. Nejvíce
společných akcí a investic se dlouhodobě daří realizovat v oblasti dopravy.
Spolu s některými městy a obcemi v poslední době dokončujeme investiční
program výstavby přestupních stanic. Díky Sdružení měst a obcí Plzeňského
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kraje se podařilo projednat investiční příspěvek ze strany Plzeňského kraje
příslušným městům a obcím ve kterých se tato infrastruktura pro veřejnou
dopravu právě dokončuje. Nemalé úsilí jsme společně věnovali tématu
školství, a to nejen z hlediska projektů investic do modernizace budov a jejich
vybavení, ale také otázkám nepříznivé věkové struktury pedagogů nebo
záměrů centrální správy na změny týkající se legislativy fungování škol i
financování jejich provozu. Již v počátku existence Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje se společně intenzivně věnujeme oblasti, ve které je
Sdružení respektováno jako velmi erudovaná instituce, tedy nakládání s
komunálními odpady. Nelze nezmínit skvělou spolupráci při společném
projektu likvidace vyřazených elektrospotřebičů – lednic, kterých se podařilo
shromáždit a zneškodnit bezmála 52 tisíc, nebo společný nákup kontejnerů na
objemný odpad pro zhruba 50 obcí. Domnívám se, že především díky
spolupráci RRA Plzeňského kraje se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje
můžeme být hrdí na vysokou úroveň vybavenosti obcí sběrnými dvory, kterých
se podařilo v našem kraji za sledované období realizovat téměř 80 a sdílet tuto
zkušenost i ve prospěch dalších regionů v ČR.
RRA Plzeňského kraje zajišťuje také činnost sekretariátu Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje. Pracovníci RRA tak měli možnost podílet se na přípravě řady
stanovisek, které Sdružení adresovalo především centrálním institucím a
Plzeňskému kraji. Mezi nejzajímavější patřila ta, která se týkala radikálního
zmírnění tvrdých sankcí českých kontrolních orgánů při kontrolách dotací na
bytovou výstavbu, reforem financování regionálního školství, očekávaných
dopadů novelizace zákona o rozpočtovém určení daní v podmínkách
Plzeňského kraje apod. Zdařilá spolupráce z poslední doby se týkala
zjednodušení převodů nepotřebného státního majetku na obce. Tato iniciativa
se týkala například majetků SŽDC, s.o., a ČD, a.s. Za společný úspěch lze
označit i řešení problematiky převodu nemovitostí ve vlastnictví Státního statku
Jeneč. Ve spolupráci s obcemi, Plzeňským krajem a ministerstvem se podařilo
zapracovat do novely zákona o státním podniku ustanovení, kdy obce mají
možnost získat pozemky pod komunikacemi bezúplatnou formou.
Děkuji zástupcům Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje za činnost, se kterou
podporují naši organizaci aktivním působením ve Správní a Dozorčí radě RRA
Plzeňského kraje. Je milé, že mezi členy Sdružení v roli členů samosprávy
působí úspěšně také řada bývalých i současných zaměstnanců agentury.
Děkuji všem členům Sdružení za vstřícnou komunikaci a možnost spolupráce,
která je pro mne i mé kolegy vždy novou inspirací.
Ing. Filip Uhlík
ředitel RRA Plzeňského kraje
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