Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 301 11 Plzeň
Tel. 377 201 410, Mob. 602 303 710
E-mail: hruska@rra-pk.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ XXI. VOLEBNÍHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Plzeň, 25. dubna 2019
Dne 22. března 2019 se uskutečnil v Dobřanech XXI. Volební sněm Sdružení
měst a obcí Plzeňského kraje. Význam tohoto setkání podpořili svojí účastí pan
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, pan primátor města Plzně Mgr. Martin
Baxa a jejich náměstci.
Na tomto sněmu byly zvoleny nové výkonné orgány Sdružení na další 4-leté
období. V rámci přípravy na konání tohoto sněmu proběhly po všech okresech
celého Plzeňského kraje nominační setkání, kdy si zástupci členských obcí zvolili
svoje zástupce do správního výboru a kontrolní komise dle stanov Sdružení, správní
výbor 15 členů a kontrolní komise 7 členů.
Sněm svým hlasováním sněm potvrdil tyto nominované zástupce do
výkonných orgánů Sdružení. Na tomto sněmu byl zvolen do funkce předsedy
Sdružení pan Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy a dále byly zvoleni
místopředsedové Sdružení pan Bc Martin Sobotka, starosta Dobřan, JUDr. Zdeněk
Novák, starosta Domažlic a pan Václav Kočí starosta Rokycan.
Pan hejtman Plzeňského kraje i pan primátor ve svých vystoupeních zmínili
některá aktuální témata, které obce v Plzeňském kraji zajímají, jako například
doprava, zdravotnictví. Oba vystupující budou z titulu svých funkcí i nadále
podporovat dobrou spolupráci mezi Sdružením a svými institucemi.
Nově zvolený předseda pan Mgr. Rudolf Salvetr, ve svém projevu informoval
členskou základnu o prioritách Sdružení, které bude v nadcházejícím období
podporovat. Zmínil zejména výraznější komunikaci s představiteli kraje a řešení
problémů specifických pro venkovský Plzeňský kraj, ale i reakce na změny
legislativy. Ve svém vystoupení apeloval například zajištění služeb na venkově,
využívání vodních zdrojů, reakce na zhoršující se demografii kraje a zlepšování
podmínek obcí obecně.
Na závěr sněmu proběhly neformální diskuse mezi zúčastněnými zástupci
měst a obcí, kdy si navzájem vyměnili zkušenosti a poznatky z řešení svých
samospráv.

