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USNESENÍ X. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeň, 10. října 2008
X. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I.

Jmenuje:
1. Moderátorem

sněmu pana

Bc.

Marka Sýkoru,

sekretariát

Sdružení,

(Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.).
2. Zapisovatelkou sněmu paní Janu Bednářovou (Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s.).
3. Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Miroslav Nenutil – předseda komise
Jan Poduška - člen komise
Jaroslava Mathesová - členka komise.
4. Mandátovou komisi ve složení:
Ing. Jiř í Křemenák – předseda komise
Anna Peřinová- členka komise
Ladislava Hrabovská - členka komise.
II.

Schvaluje:
1. Program jednání X. řádného sněmu Sdružení.
2. Zprávu předsedy Sdružení.
3. Cíle Sdružení pro další období prezentované ve zprávě předsedy.
4. Zprávu předsedy kontrolní komise Sdružení.
5. Zprávu mandátové komise.
6. Stanovisko vyjádřené v dopise SMOPK generálnímu řediteli České pošty, s.p.,
ve kterém zásadně nesouhlasí se záměrem rušení poboček České pošty s.p.
v malých obcích, zejména v obcích Plzeňského kraje a stejně tak s postupem
České pošty s.p. při tomto záměru. SMOPK trvá na zachování poboček
v případě, že se tímto stanoviskem budou rovněž zaujímat zastupitelstva
jednotlivých dotčených obcí.

7. Termín konání XI. sněmu Sdružení, který bude sněmem slavícím deset let
vzniku Sdružení, bude pondělí 1. června 2009.
8. Oslovit Finanční ředitelství v Plzni a požádat o zajištění jednotného výkladu
novely zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě na hospodaření obcí a měst
Plzeňského kraje vhodnou formou, ve spolupráci se Sdružením.
III.

Ukládá:
1. Správnímu výboru a předsednictvu správního výboru Sdružení prezentovat
jednotlivá stanoviska a usnesení Sdružení přijatá sněmem.

IV.

Bere na vědomí:
1. Vystoupení výkonného místopředsedy Svazu města a obcí České republiky
pana Jaromíra Jecha.
2. Vystoupení hejtmana Plzeňského kraje pana MUDr. Petra Zimmermanna.

V.

Pověřuje
1. Správní výbor Sdružení v čele s předsedou Sdružení vést Sdružení do doby
konání XI. sněmu Sdružení.
2. Správní výbor Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje k tomu, aby ihned po
ustavení nově zvoleného krajského zastupitelstva a krajské rady oslovil tyto
orgány, zahájil diskusi a spolupráci s krajskou samosprávou včetně účasti
zástupců Sdružení v poradních, iniciativních a ostatních odborných orgánech
Plzeňského kraje.

VI.

Vyzývá:
1. Všechny nečlenské obce a města Plzeňského kraje, jejich starosty a
zastupitelstva ke vstupu do Sdružení města obcí Plzeňského kraje.
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.
V Plzni, dne 10. října 2008

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

