USNESENÍ
z ustavujícího sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
konaného v Plzni dne 1. června 1999
Ustavující sněm sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I. Zvolil:
1. Pracovní předsednictvo ve složení: p.Rampas, p.Mastný, p.Vrzala, p.Otásek, p.Šneberger
2. Řídícího sněmu: p. Rampas
3. Mandátovou komisi ve složení: p.Čížek, p.Perlík, pí.Vjačková
4. Návrhovou komisi ve složení: p.Jungbauer, p.Křiklán, p.Svoboda
5. Ověřovatele zápisu: p.Otásek, p.Vrzala, p.Mastný
Bere na vědomí:
Informativní zprávy
a) o regionální politice ČR přednesenou zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj
b) o činnosti Regionální koordinační skupiny Plzeňského kraje přednesenou jejím předsedou
panem Rampasem
c) o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru NUTS II Jihozápad přednesenou jejím
předsedou primátorem města Plzně ing. Šnebergerem
d) o činnosti Regionální rozvojové agentury Západní Čechy přednesenou jejím ředitelem ing.
Uhlíkem
II. Schvaluje:
1. Program ustavujícího sněmu
2. Záměr založení Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
3. Zakladatelskou smlouvu
4. Stanovy sdružení
IV. Potvrzuje:
Mandát dosud pracujícího přípravného výboru sdružení ve složení:
město Plzeň
okres Rokycany
okres Plzeň-jih
okres Plzeň-sever
okres Tachov
okres Domažlice
okres Klatovy

-

p. Otásek, náměstek primátora města Plzně
p. Rampas, starosta obce Ejpovice
p. Michek, starosta obce Nepomuk
ing. Mastný, starosta obce Chrást
ing. Vrzala, starosta obce Planá u Mar. Lázní
bude stanoven po dohodě zástupců okresu
bude stanoven po dohodě zástupců okresu

a pověřuje ho koordinací všech činností Sdružení do doby zvolení řádných orgánů Sdružení
(9/99).

V. Ukládá:
1. Přípravnému výboru:
a) zajistit přípravu a organizaci 1. řádného sněmu v polovině září letošního roku (cca 14.9.)
b) do doby konání 1. řádného sněmu zpracovat a předložit členským obcím a městům návrh
volebního řádu sněmu
c) zajistit řádnou registraci sdružení
d) zpracovat a předložit na 1. řádném sněmu zásady činnosti sdružení
e) projednat návrh stanov zpracovaný městem Plzní a případně předložit 1. řádnému sněmu
návrh na novelizaci již schválených stanov
2. Jednotlivým členům přípravného výboru:
a) do 31.8. 1999 na úrovni svých okresů zorganizovat schůzku členských obcí a měst s cílem
navrhnout své kandidáty za okres do správního výboru
3. Zakládajícím členům sdružení:
a) informovat starosty a funkcionáře městský a obecních zastupitelstev ve svém okolí o
smyslu
sdružení a získávat je pro vstup do sdružení

