Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 306 25 Plzeň
Tel. 019/723 7679, Fax 019/72 353 20
E – mail : sykora@rra-pk.cz

USNESENÍ
III. ŘÁDNÉHO SNĚMU SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeň, 12.října 2001

III. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:

I.

Jmenuje:
1. Moderátorem sněmu pana Mgr.Ladislava Macáka, místopředsedu
Sdružení
2. Zapisovatelem zápisu slečnu Janu Větrovcovou (Regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje)

II.

Schvaluje:
1. Program jednání III. řádného sněmu Sdružení.
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. Vstup Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje - zájmového
sdružení právnických osob dle občanského zákoníku, jako řádného
člena Sdružení po schválení uvedeného vstupu do Sdružení ve
vrcholných orgánech Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
9. Text návrhu dohody o vzájemné spolupráci mezi Sdružením měst a
obcí Plzeňského kraje a Plzeňským krajem.
10. Připomínky Sdružení k průběhu II. fáze reformy územní veřejné
správy v České republice.
11. Záměr společného projektu Sdružení a společnosti RadioMobil,a.s. a
souhlasí s jeho dalším rozpracováním vedoucím k podpisu rámcové
dohody zajišťující specializované služby pro členské obce Sdružení.
12. Rozesílání faktur, jako formu pro zaplacení členských příspěvků
členských obcí Sdružení s platností od roku 2002.
13. Podporu společného stanoviska obcí Plzeňského kraje, jejíchž
hranice se nalézají v území Národního parku Šumava a které se
vyjadřovali k návrhu zákona o Národním parku Šumava. Uvedená
podpora stanovisek předmětných obcí bude Sdružení bude zaslána
Parlamentu České Republiky.

III.

Ukládá:
1. Všem členským obcím Sdružení, které doposud nezaplatily členské
příspěvky na rok 2001, aby tak v co nejbližší době učinily.
Nejpozdější termín zaplacení členských příspěvků je 31.12. 2001.
2. Správnímu výboru a předsednictvu správního výboru Sdružení vést
jednání s vedoucími představiteli samosprávy Plzeňského kraje,
které povede k podpisu dohody o vzájemné spolupráci mezi
Sdružením a Plzeňským krajem.
3. Všem orgánům Sdružení spolupracovat s orgány Plzeňského kraje
na aktivitách vyplývajících především z návrhu dohody o vzájemné
spolupráci směřujících k rozvoji obcí a Plzeňského kraje jako celku.

IV.

Bere na vědomí:
1. Zprávy jednotlivých předsedů komisí a odborných garantů o
projektech Sdružení určených pro obce.
2. Vystoupení zástupce ministerstva vnitra ČR k průběhu reformy
veřejné správy v České republice.

Zapsala : Jana Větrovcová

……………………………………

Jaroslav Perlík, předseda

……………………………………

