Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 306 25 Plzeň
Tel. 019/72 353 79, Fax 019/72 353 20

USNESENÍ
II. řádného sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Sušice, 22. září 2000
II. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I. Schvaluje:
1. Program jednání
2. Zprávu předsedy Sdružení
3. Strategické cíle Sdružení pro další období prezentované ve správě předsedy
4. Zprávu o hospodaření Sdružení
5. Zprávu předsedy kontrolní komise Sdružení
6. Zprávu mandátové komise
7. Členský příspěvek na rok 2001 ve výši 1,- Kč/ 1 obyvatel
8. Volbu zbývajících členů správního výboru
II. Bere na vědomí:
1. Informace prorektora ZČU Doc. Horáka o spolupráci Sdružení se Západočeskou
univerzitou
2. Informace předsedů komisí
III. Ukládá:
1. Předsednictvu správního výboru vyslovit zásadní nesouhlas Sdružení se zveřejněným
návrhem Ministerstva vnitra ČR správních území obcí s přenesenou působností III.stupně.
Aktivovat zpracování vlastního návrhu správních území obcí s přenesenou působností III.
stupně v rámci Plzeňského kraje ve spolupráci s obcemi jednotlivých okresů, okresními
úřady, Západočeskou univerzitou, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a
rovněž nově zvoleným krajským zastupitelstvem.
2. Správnímu výboru navázat kontakt se sdružením samospráv v Bavorsku či s jiným
správním územím Německa, které tvoří společnou hranici s Plzeňským krajem.
3. Sekretariátu Sdružení zabezpečit výběr nezaplacených členských příspěvků.
4. Sekretariátu Sdružení vyzvat písemně všechny obce a města, které doposud nezaplatily
příspěvky, aby tak učinily.

5. Zástupcům, delegovaným v pracovních komisích pro Program rozvoje Plzeňského kraje se
i nadále podílet na vypracování tohoto materiálu
6. Správnímu výboru ihned po volbách do krajů navázat kontakt se zastupitelstvem
Plzeňského kraje s cílem zajistit účast členů Sdružení v odborných a poradních orgánech
kraje.
7. Předsednictvu ve spoluprácí s komisí životního prostředí zabezpečit zpracování projektu
„Komplexní likvidace výrobků domácího chlazení v Plzeňském kraji“. V případě schválení
dotace na realizaci tohoto projektu ze Státního fondu životního prostředí tuto realizaci
zabezpečit.
8. Předsednictvu ve spolupráci s komisí cestovního ruchu zabezpečit zpracování projektu
„Koncepce rozvoje cestovního ruchu pro Plzeňský region“, včetně projektů „Židovská
cesta na Plzeňsku“ a „Židovská cesta na Šumavě“ za podmínky získání finančních
prostředků z České centrály cestovního ruchu.
IV. Vyzývá :
1. Obce a města Plzeňského kraje, aby problematiku nových správních území obcí III.stupně
projednaly ve svých samosprávných orgánech a zaslaly svoje stanoviska do 31. října 2000
předsednictvu Sdružení.

IV. Zvolil:
1. Zbývající členy správního výboru sdružení:
- za okres Domažlice : pana Jaroslava Králíka, starostu města Holýšov
- za okres Klatovy : paní Věru Drahorádovou, starostku města Železná Ruda
2. Mandátovou komisi ve složení: pan Ing. K. Vrzala, paní V. Drahorádová, pan J. Pražský
3. Návrhovou komisi ve složení: pan Ing. P. Čížek, paní Z. Zíková, pan Ing. J. Křemenák
4. Ověřovatele zápisu a usnesení: pan P.Otásek, pan Ing. J.Mastný

V. Jmenuje:
1. Moderátorem sněmu: pana Mgr.Ladislava Macáka
2. Zapisovatelem zápisu a usnesení pana ing. Filipa Uhlíka (RRA PK)
Zapsal : Ing. F.Uhlík

Ověřili : P.Otásek, Ing.J.Mastný

