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USNESENÍ VII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeň, 4.listopadu 2005

VI. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I.

Jmenuje:
1. Moderátorem sněmu paní JUDr.Jiřinu Rippelovou, členku správního výboru
Sdružení, starostku města Sušice
2. Zapisovatelkou sněmu paní Janu Bednářovou (Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje)
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Hurt -předseda komise, Ing. Karel
Vrzala - člen komise, Karel Malý - člen komise
4. Mandátovou komisi ve složení: Jan Látka – předseda komise, Mgr. Antonín
Kmoch - člen komise, Ing. Pavel Čížek - člen komise

II.

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III.

Program jednání VII. řádného sněmu Sdružení.
Zprávu předsedy Sdružení.
Cíle Sdružení pro další období prezentované ve správě předsedy.
Zprávu předsedy kontrolní komise Sdružení včetně zprávy o hospodaření za
rok 2005.
Zprávu mandátové komise.
Cíle Sdružení pro další období obsažené ve zprávě předsedy Sdružení.
Jednotlivá usnesení k rozpočtovému určení daní a novele zákona o
rozpočtovém určení daní dle samostatného materiálu přijatého sněmem.
Stanovisko Sdružení k Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje.

Ukládá:
1. Správnímu výboru a předsednictvu správního výboru Sdružení prezentovat
jednotlivá stanoviska Sdružení přijatá sněmem ke kontrole dotací obcí,
k rozpočtovému určení daní a k podpoře venkova příslušným kompetentním
orgánům, včetně rozeslání stanovisek těmto orgánům.

IV.

Bere na vědomí:
1. Vystoupení hejtmana Plzeňského kraje pana MUDr. Petra Zimmermanna.
2. Vystoupení náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana Ing.Vladislava Vilímce
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3. Vystoupení ředitele Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Ing.
Filipa Uhlíka.
4. Vystoupení jednotlivých přednášejících v bloku programu odborné informace
pro obce včetně vystoupení předsedy Krajské hospodářské komory pana
Zdeňka Mužíka.

V.

Pověřuje
1. Správní výbor Sdružení v čele s předsedou Sdružení tlumočit a prezentovat
jednotlivá stanoviska Sdružení přijatá sněmem ke kontrole dotací obcí,
k rozpočtovému určení daní a k podpoře venkova příslušným kompetentním
orgánům, včetně rozeslání stanovisek těmto orgánům.
2. Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje, aby pro všechny členské
obce sdružení připravila návrh a realizaci zpětného odběru odpadu
elektrických a elektronických zařízení na území Plzeňského kraje ve
spolupráci s registrovanými kolektivními systémy pro zpětný odběr vyřazených
elektrických a elektronických zařízení.
3. Členy správního výboru Sdružení, aby jednali se zástupcem spolku pro
obnovu venkova, který je členem komise Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje. Vzájemná spolupráce bude sloužit ke strategii
přidělování dotací z programu.

VI.

Vyzývá:
1. Kompetentní ústřední orgány státu, aby přehodnotily postup při provádění
kontrol státem poskytnutých dotačních prostředků obcím a vytvořili takové
pravidla kontrol, kdy budou sledovány pouze základní ukazatele v rámci
realizace státními dotacemi podpořených investičních akcí obcí, tedy: splnění
účelu (realizace) akce dle předem odsouhlasených parametrů a výše vlastních
prostředků žadatele-obcí dle samostatného souboru usnesení, které jsou
přílohou usnesení.
2. Svaz měst a obcí České republiky v čele s Předsednictvem Svazu k pomoci
obcím ve věci kontrol státem poskytnutých dotací v duchu příslušných
usnesení IX. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se konal ve
dnech 26. a 27. 5. 2005 ve Žďáru nad Sázavou.
3. Svaz měst a obcí České republiky v čele s Předsednictvem Svazu k zařazení
tématu kontrol dotací poskytnutých obcím do programu VIII. finanční
konference SMO ČR, která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu
v Praze.
4. Kompetentní orgány v čele s Ministerstvem zemědělství ČR k tomu, aby v
Národním strategickém plánu rozvoje venkova České republiky na období
2007 - 2013 byl zdůrazněn význam podpory nezemědělských aktivit,
konkrétně rozvoje venkova a venkovských obcí a na tyto aktivity bylo
vyčleněno minimálně 30 % z celkového předpokládaného objemu finančních
dotačních prostředků.
5. Plzeňský kraj, aby více spolupracoval s obcemi
a obce seznamoval
s přípravou dokumentů a všech opatření Plzeňského kraje na nové plánovací
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období Evropské unie a čerpání prostředků Evropské unie pro území
Plzeňského kraje.
6. Ministerstvo životního prostředí ČR k tomu, aby urychleně připravilo veškeré
podmínky k tomu, aby mohl být v praxi realizován zpětný odběr odebraných
elektrických a elektronických zařízení dle novely zákona o odpadech č. 7/2005
Sb.

VII.

Podporuje:
1. Stanovisko Asociace krajů České republiky, aby součástí nové právní úpravy
byla i podpora hospodaření v nestátních lesích na národní úrovni a tak byla ze
strany státu dostatečně finančně kryta.

VIII. Doporučuje:
1. Doporučuje předsednictvu Svazu měst a obcí ČR návrh zákona o střetu
zájmů odmítnout, neboť v pasážích, které se týkají obecních zastupitelstev
značně komplikuje zastupitelům péči o svěřený majetek (omezení samosprávy
uvolněných zastupitelů měst, obcí a krajů, zákon je nadbytečný – otázku
střetu zájmu řeší zákon o obcích). Starostové obcí jsou ochotni spolupracovat
na novele zákona o obcích a doporučuje zvážit podávání majetkových
přiznání na bázi dobrovolnosti.

V Plzni, dne 4 listopadu 2005

……………………………………
Jaroslav Perlík, předseda

……………………………………
Ing.Petr Náhlík, místopředseda

Přílohy usnesení :
•
•
•

Stanovisko-usnesení SMOPK k rozpočtovému určení daní a novele zákona o
rozpočtovém určení daní - samostatný materiál pro VII.řádný sněm SMOPK
Stanovisko – usnesení SMOPK k Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje- samostatný materiál pro VII.řádný sněm SMOPK
Stanovisko-usnesení SMOPK ve věci postupu při provádění kontrol státem
poskytnutých dotačních prostředků obcím - samostatný materiál pro VII.řádný sněm
SMOPK
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USNESENÍ VII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
(k tématu „Rozpočtové určení daní“)
VII.řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I.
Vyzývá Vládu České republiky, aby za žádných okolností nesnižovala výši sdílených daní,
které mají být rozděleny v rámci rozpočtového určení daní obcím v České republice, které
naopak očekávají navýšení prostředků vybraných z daní v České republice.

II.
Vyzývá Vládu České republiky kompenzovat daňovou ztrátu způsobenou předpokládaným
snížením podílu sdílených daní (daní z příjmů právnických a fyzických osob)pro rok 2006 a
následující léta v rámci rozpočtového určení daní a jejich přerozdělení obcím z prostředků
vybraných z jiných typů daní (které budou daněmi sdílenými), například ze spotřebních daní.

III.
Vyzývá Vládu České republiky k přijetí takové novely zákona o rozpočtovém určení daní,
která by zohledňovala skutečný stav počtu obyvatel:
- s ohledem na krizové řízení, bezpečnost obyvatel atd.
- s důrazem na obecní daň, která sníží administrativní náročnost stávajícího systému
- doporučuje posílit motivační princip zásluhovosti při rozpočtovém určení daní
- doporučuje zjednodušení administrace a výběru současných poplatků zavedením jednotné
komunální daně
-. doporučuje v rámci stanovených koeficientů obcím pro poskytování podílů ze sdílených
daní kromě počtu obyvatel obcí zařadit i faktor velikosti správního území obce, katastru
obce.
- eliminovat dopady snížením přímých daní zařazením spotřební daně do sdílených daní.

IV.
Vyzývá vládu České republiky a Parlament České republiky zvážit možnost - začít
diskusi nad návrhem příslušné legislativy, která by stanovila, že daňové příjmy musí tvořit
rozhodující část zdrojů samosprávy obecní či krajské.
Zároveň začít diskusi nad tím, aby stát podmínil jakýkoliv převod povinností na obce
odpovídajícím převodem finančních zdrojů.
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USNESENÍ VII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
(k tématu „Kontroly obcím poskytnutých dotací“)

VII.řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:

I.

Vyzývá :

1. Kompetentní ústřední orgány státu, aby přehodnotily postup při provádění kontrol
státem poskytnutých dotačních prostředků obcím a vytvořili takové pravidla kontrol,
kdy budou sledovány pouze základní ukazatele v rámci realizace státními dotacemi
podpořených investičních akcí obcí, tedy: splnění účelu (realizace) akce dle předem
odsouhlasených parametrů, dodržení časového období realizace akce a výše
vlastních prostředků žadatele-obcí.
2. Svaz měst a obcí České republiky v čele s Předsednictvem Svazu k pomoci obcím ve
věci kontrol státem poskytnutých dotací v duchu příslušných usnesení IX. Sněmu
Svazu měst a obcí České republiky, který se konal ve dnech 26. a 27. 5. 2005 ve
Žďáru nad Sázavou.)
3. Svaz měst a obcí České republiky v čele s Předsednictvem Svazu k zařazení tématu
kontrol dotací poskytnutých obcím do programu VIII. finanční konference SMO ČR,
která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu v Praze.
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Návrh usnesení
VII. Řádného sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

VII.řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje schvaluje následující
stanovisko a usnesení:
Podpora malých obcí s ohledem na jejich počet a sídelní strukturu v Plzeňském kraji
je naprosto nezbytná a je nutné konstatovat, že zejména malé obce (cca do 400 obyvatel)
prakticky nemají jinou šanci získat finanční dotační prostředky než právě z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Sdružení měst a obcí považuje za nezbytné, aby Plzeňský kraj v rámci přípravy rozpočtu
kraje na rok 2006 zachoval minimálně stejný objem finančních prostředků pro Program
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jako pro letošní rok a v případě, že to
skladba rozpočtu kraje bude umožňovat, vyzývá představitele samosprávy kraje k alespoň
částečnému navýšení prostředků kraje pro Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje.
Dále Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje navrhuje, aby v rámci kritérií pro výběr
podaných projektů malých obcí byla zohledněna velikost správního území (katastru) obce a
také poloha obce. Jako jeden z faktorů pro výběr projektů je možnost čerpání prostředků
obcí z příhraničí z programu Interregn, ve kterém musí být prokázán přeshraniční dopad
projektu. I když program Interreg je určen pro celé území Plzeňského kraje, pro obce z
„vnitrozemských“ okresů (Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany) je prakticky nedostupný,
protože tyto obce nemohou prokázat dostatečný a požadovaný příhraniční efekt, a to
zejména u investičních infrastrukturních projektů. I tento faktor by měl být v rámci programu
respektován.
Sdružení měst a obcí rovněž navrhuje, aby byly zachovány všechny stávající
podprogramy Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje a dle výsledků
programu a typu podaných žádostí v předchozích letech byly alokované finanční prostředky
pro Program rozděleny dle nejvíce požadovaných typů projektů. Obdobně tak kritéria výběru
či podporované priority v daném roce pokud budou známy musí být známy s dostatečným
předstihem všem obcím kraje ještě před termínem podávání žádostí.
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USNESENÍ VII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
(k tématu „Podpora a rozvoj venkova a venkovských oblastí“)
VII. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:

I.

Vyzývá :

1. Kompetentní orgány v čele s Ministerstvem zemědělství ČR k tomu, aby v
Národním strategickém plánu rozvoje venkova České republiky na období
2007 - 2013 byl zdůrazněn význam podpory nezemědělských aktivit,
konkrétně rozvoje venkova a venkovských obcí a na tyto aktivity bylo
vyčleněno minimálně 30 % z celkového předpokládaného objemu finančních
dotačních prostředků.
2. Plzeňský kraj, aby více spolupracoval s obcemi
a obce seznamoval
s přípravou dokumentů a všech opatření Plzeňského kraje na nové plánovací
období Evropské unie a čerpání prostředků Evropské unie pro území
Plzeňského kraje.

