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
Spálené Poříčí, 5. června 2012
Správní výbor Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
I.

Bere na vědomí:
1. Informace o kompromisním návrhu novely zákona o rozpočtovém
určení daní (květen/červen), v jehož důsledku by došlo mj. ke snížení
daňových příjmů u mnoha malých obcí v Plzeňském kraji, což má
negativní důsledky pro dlouhodobé investiční plánování obcí v těch
případech, kdy podíl ztráty k rozpočtu je významný
2. Aktuální informace o změnách ve struktuře oddělení a služeben Policie
ČR s tím, že SMOPK není lhostejná trvající nejistota ve vývoji
budoucího způsobu zajištění policejní služby v kraji
3. Předpoklady pro zavedení systému odpadového hospodářství
v Plzeňském kraji
4. Informace o postupu činností souvisejících s inventarizací objektů
a souvisejících nemovitostí ve vlastnictví SŽDC, s.o. a ČD, a.s. v kraji
a možnostech převodu těchto nemovitostí na obce
5. Informaci o končícím funkčním období některých zástupců za SMO PK
ve správní a dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje, a to pánům Mgr. Petrovi Fornouzovi a Ing. Petrovi Myslivcovi
v dozorčí radě, a Ing. Miroslavovi Machovi ve správní radě RRA PK.
6. Informace předsedy a sekretariátu za období od posledního jednání
správního výboru.
7. Zprávu nezávislého auditora – za hospodaření Sdružení v roce 2011
8. Informace o postupu projektu PRIMUS a projektu zaměřeného na
podporu malotřídních škol v kraji, ve kterých je SMO PK partnerem bez
finanční účasti

II.

Podporuje
1. Kompromisní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní z měsíce
června 2012 s tím, že navrhuje řešit situaci obcí, u nichž má dojít ke
snížení daňových příjmů, např. formou mimořádné kompenzace, která
by umožnila zohlednit změny v investičních výhledech obcí.
2. Zpracování dokumentu jako jednoho z podkladů pro možné utváření
regionálního systému hospodaření s odpady v obcích Plzeňského kraje
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III.

Nominuje:
1. Jako zakladatel RRA PK, o.p.s. od 1.1.2013 do funkce člena dozorčí
rady RRA PK paní Vilmu Kunešovou, starostku města Město Touškov,
na místo stávajícího člena dozorčí rady za SMO PK Mgr. Petra
Fornouze, kterému končí funkční období člena dozorčí rady RRA PK ke
dni 31.12.2012.

IV.

Navrhuje:
1. Prodloužení mandátu Ing. Petrovi Myslivcovi jako zástupci Sdružení
v dozorčí radě RRA PK, který končí k 31.12.2012.
2. Prodloužení mandátu Ing. Miroslavovi Machovi jako zástupci Sdružení
ve správní radě RRA PK, který končí k 31.12.2012.

V.

Schvaluje:
1. Zpracování studie regionálního systému hospodaření s odpady
v obcích Plzeňského kraje s tím, že SMOPK bude jedním ze zadavatelů
této studie a na zpracování studie uvolňuje finanční částku ve výši
120 000,- Kč vč. DPH.
2. Prodloužení mandátů – Ing. Petrovi Myslivcovi jako zástupci Sdružení
v dozorčí radě RRA PK a Ing. Miroslavovi Machovi jako zástupci
Sdružení ve správní radě RRA PK
3. Návrh, aby pro volbu předsedy dozorčí rady RRA PK, o.p.s. byl
nominován zástupce za SMO PK - pan Bc. Marek Sýkora, a to
primárně z důvodu, že SMO PK je největším zakladatelem RRA PK,
zejména co se týká počtu členů ve správní a dozorčí radě RRA PK.

VI.

Ukládá:
1. Sekretariátu ve spolupráci s předsedou zaslat stanovisko za SMO PK
k návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní s prosbou řešit
situaci obcí, kterým v důsledku navrhovaných změn dochází ke snížení
daňových příjmů.
2. Sekretariátu ve spolupráci s předsedou vyzvat Policejní prezidium
a Ministerstvo vnitra k projednání změn ve struktuře policejních
oddělení a služeben s obcemi v Plzeňském kraji
3. sekretariátu zaslat návrhy osob za SMO PK jako členy dozorčí
a správní rady RRA PK
4. všem zástupcům SMO PK v dozorčí radě RRA PK, o.p.s., aby svým
hlasováním podpořili při volbě předsedy dozorčí rady RRA PK zástupce
SMO PK v dozorčí radě pana Bc. Marka Sýkoru.

Příští jednání správního výboru se uskuteční 18.9.2012 v Boru u Tachova.
Ve Spáleném Poříčí 5.6.2012

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