Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 301 11 Plzeň
Tel. 377 237 679, Fax 377 235 320
E-mail : janovska@rra-pk.cz

USNESENÍ
SPRÁVNÍHO VÝBORU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Dobřany, 13. září 2011
Správní výbor Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
I.

Bere na vědomí:
1. Přihlášku obce Zbůch do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
2. Informace předsedy Sdružení za období od posledního správního
výboru
3. Informace sekretariátu za období od posledního správního výboru
4. Informace o vývoji podmínek v programu Zelená úsporám
5. Informace Ing. Petra Náhlíka, zástupce ředitelky společnosti POVED
s.r.o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) o připravovaném návrhu
na rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska od 1.4.2012 ze 44
obcí na 196 obcí
6. Informace o situaci při prodeji a převodu nepotřebného majetku
souvisejícího se železnicí ve vlastnictví Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace a Českých drah, a.s.
7. Informace o připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní a
o jejím dopadu do rozpočtů měst a obcí v PK
8. Informace o stavu a vývoji podmínek odpadového hospodářství (novela
zákona o místních poplatcích, podmínky v Plzeňském kraji)
9. Výzvu obcí Tachovska v souvislosti s omezením provozu nemocnice ve
Stodě
10. Informaci o návrhu zákona o státní pokladně, tj. zřízení nových účtů
obcí u ČNB
11. Informaci o situaci ve věci opatrovnictví nesvéprávných občanů
12. Informace o aktuální situaci ve vývoji první částí sociální reformy, která
mj. obsahuje návrh na převod agend nepojistných dávek sociální
ochrany z výkonu přenesené působnosti obcí a krajů do působnosti
Úřadu práce ČR a MPSV.
13. Informaci o možnosti prohloubení vzájemné spolupráce mezi
Plzeňským krajem a SMOPK
14. Informaci o aktuální situaci ve vyjednávání o budoucnosti prostoru
Vojenského újezdu Brdy
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15. Informaci o připravované novele zákona o DPH (s předpokládanou
účinností 1.1.2012)
16. Informaci Mgr. Jana Soulka o soutěži „Nejkrásnější nádraží v ČR“
a možnost SMOPK o připojení se k této akci
II.

Podporuje:
1. Další rozvoj IDP v Plzeňském kraji ve smyslu připravovaného návrhu
společností POVED, s.r.o.
2. Připravovanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní s následným
doporučením, aby bylo zmírněno navrhované snížení daňových příjmů
městu Plzni. Důvodem je mj. i fakt, že celkový objem daňových příjmů
měst a obcí Plzeňského kraje dle navržené novely by znamenal úbytek
celkových fin. prostředků do území Plz. kraje, zatímco ve všech
ostatních krajích má v tomto ohledu novela kladný dopad.
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích, vyjma ustanovení 2. (2) předkládaného návrhu
4. Zachování zdravotnické péče v nemocnici ve Stodě ve stávajícím
rozsahu
5. Stanovisko Rady Plzeňského kraje, které v případě zrušení vojenského
újezdu Brdy požaduje, aby hranice krajů odpovídaly územnímu
vymezení obcí v jejich historických hranicích
6. Soutěž o Nejkrásnější nádraží v ČR

III.

Schvaluje:
1. Vstup obce Zbůch do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
2. Uskutečnění konference Odpady v listopadu 2011
3. Přípravu setkání členů správního výboru s poslanci a senátory volenými
za PK v termínu konání 7.11.2011
4. Možnost rozšíření spolupráce mezi Plzeňským krajem a SMOPK
5. Vyřazení promlčených pohledávek vyplývajících z neuhrazených
příspěvků obcí z let 2002-2007 v částce 40.650,- Kč.
6. Poskytnutí částky 10 000,- Kč na podporu soutěže o „Nejkrásnější
nádraží v ČR“

IV.

Nesouhlasí:
1. Jednoznačně s předkládaným pozměňovacím návrhem zákona o státní
pokladně, tj. se zřizováním nových účtů obcí u ČNB

V.

Ukládá:
1. Projednat možnost financování infrastruktury veřejné dopravy ze zdrojů
SFDI na setkání členů správního výboru s poslanci a senátory
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VI.

Pověřuje:
1. Předsedu Sdružení ve spolupráci se sekretariátem opětovně pozvat
ředitele Policie České republiky – Krajské ředitelství Plzeňského kraje
pana plk. Mgr. Jaromíra Kníže na příští jednání správního výboru
Sdružení.
2. Sekretariát ve spolupráci s předsedou oslovením poslanců zvolených
za PK se žádostí, aby v rámci novelizace zákona o SFDI byla vytvořena
možnost financování infrastruktury veřejné dopravy typu přestupních
uzlů
3. Sekretariát Sdružení ve spolupráci s místopředsedou J. Soulkem
přípravou setkání zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva
financí ČR, SŽDC, s.o. ohledně nakládání s nepotřebným majetkem
SŽDC, s.o. a ČD, a.s.,v termínu do konce roku 2011 s tím, že bude
požádán hejtman Plzeňského kraje o zajištění případné záštity nad
tímto jednáním
4. Sekretariát Sdružení ve spolupráci s předsedou přípravou podpůrného
stanoviska ve věci zachování zdravotnické péče v nemocnici ve Stodě,
případně v dalších městech Plzeňského kraje
5. Sekretariát Sdružení zajištěním a přípravou „Konference Odpady“ dne
15. listopadu 2011
6. Sekretariát Sdružení přípravou setkání správního výboru s poslanci a
senátory volenými za PK na 7.11.2011
7. Sekretariát Sdružení ve spolupráci s předsedou a místopředsedou
J.Soulkem přípravou a uzavřením dohody o spolupráci mezi Plzeňským
krajem a SMOPK
8. Sekretariát Sdružení přípravou dopisu (určeného poslancům a
senátorům zvoleným za PK) se žádostí o vyjednání odložení termínu
účinnosti novely zákona o DPH alespoň o 1 rok s ohledem na možné
riziko v oblasti financování územních samosprávných celků, a to ve
vztahu k čerpání dotací, u kterých je DPH uznatelným výdajem (tak aby
bylo možné z hlediska čerpání dosáhnout stejného stavu jako před
novelou, tedy výše dotace z ceny díla vč. DPH)

V Dobřanech dne 13.9.2011

---------------------------------------Předseda Sdružení
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