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USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeň, 13. října 2006
VIII. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I.

Jmenuje:
1. Moderátorem sněmu pana Marka Sýkoru, sekretariát Sdružení, (Regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje).
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: Ing. Rudolf Salfický – předseda komise, Ing.
Jiří Křemenák - člen komise, Jaroslav Králík - člen komise.

II.

Schvaluje:
Program jednání VIII. řádného sněmu Sdružení.
Zprávu předsedy Sdružení.
Cíle Sdružení pro další období prezentované ve správě předsedy.
Zprávu předsedy kontrolní komise Sdružení.
Zprávu mandátové komise.
Podporu obcím I. a II. stupně ve věci podání ústavní stížnosti na Českou
republiku ve věci nerovnoměrného rozdělení státního příspěvku na výkon
státní správy iniciované městem Chlumec nad Cidlinou a blokem obcí I. a II.
stupně v celé České republice.
7. Text dopisu Sdružení ministru financí České republiky Ing. Vlastimilu Tlustému
ve věci neadekvátních kontrol obcí ze strany finančních orgánů státu ve věci
alokace dotací státu.
8. Termín IX. sněmu Sdružení, který bude sněmem volebním na den 2. března
2007 s tím, že v měsících leden a únor 2007 proběhnou ve všech okresech
nominace dvou zástupců členských obcí každého okresu do správního výboru
a po jednom zástupci každého okresu do kontrolní komise Sdružení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

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.
2. Správnímu výboru Sdružení zaslat stanovisko v rámci mezirezortního
připomínkového řízení k návrhu operačních programů v termínu do
23.10.2006 s důrazem na vymezení působnosti MZeČR a řídích orgánů ROP
v oblasti rozvoje území měst, obcí a venkova.

IV.

Bere na vědomí:
1. Vystoupení hejtmana Plzeňského kraje pana MUDr. Petra Zimmermanna.
2. Vystoupení náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana Ing. Vladislava
Vilímce.
3. Vystoupení ředitele Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje
Ing. Filipa Uhlíka.
4. Vystoupení zástupce Svazu měst a obcí ČR, pana Mgr. Lukáše Váni.

V.

Pověřuje
1. Správní výbor Sdružení v čele s předsedou Sdružení vést Sdružení do doby
konání IX. volebního sněmu Sdružení.
2. Sekretariát Sdružení administrativně a obsahově zajistit nominační setkání
zástupců členských obcí v jednotlivých okresech pro nominaci zástupců do
správního výboru Sdružení a kontrolní komise Sdružení v měsících leden a
únor 2007.

VI.

Vyzývá:
1. Obce a města Plzeňského kraje, které jsou tzv. obcemi I. a II. stupně
vykonávající státní správu k tomu, aby se připojily k ústavní stížnosti na
Českou republiku ve věci nerovnoměrného rozdělení státního příspěvku na
výkon státní správy iniciované městem Chlumec nad Cidlinou a blokem obcí I.
a II. stupně v celé České republice.
2. Obce Plzeňského kraje k tomu, aby nerušily své členství v celostátním Svazu
měst a obcí České republiky a naopak podporovaly jeho činnost a aktivity.
3. Kompetentní ústřední orgány státu, aby přehodnotily postup při provádění
kontrol státem poskytnutých dotačních prostředků obcím a vytvořily taková
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
dle samostatného souboru usnesení, které jsou přílohou usnesení.
4. 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.
5. Plzeňský kraj, aby ve spolupráci s obcemi Plzeňského kraje a Sdružením
měst a obcí Plzeňského kraje vyvinul co největší úsilí při získávání finančních
prostředků pro samosprávu obcí a kraje z připravovaných operačních a
ostatních programů Evropské unie v novém plánovacím období Evropské unie
2007 – 2013.
V Plzni, dne 13 října 2006

Jaroslav Perlík, předseda

Ing.Petr Náhlík, místopředseda

Jan Látka, místopředseda

Mgr. Miloslav Hurt, místopředseda

