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USNESENÍ XV. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plzeň, 8. listopadu 2013
XV. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
I.

Jmenuje:
1. Zapisovatelem sněmu pana Ing. Pavla Hrušku, sekretariát Sdružení měst a
obcí Plzeňského kraje
2. Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Antonín Kmoch - předseda komise
Jan Poduška - člen komise
Václav Kovář - člen komise.
3. Mandátovou komisi ve složení:
Mgr. Jan Soulek - předseda komise
Stanislav Volf - člen komise
Zdeněk Hanzlíček - člen komise

II.

Schvaluje:
1. Program jednání XV. řádného sněmu Sdružení.
2. Zprávu předsedy Sdružení včetně cílů Sdružení pro období do dalšího sněmu
3. Informace o hospodaření a finacování SMOPK předložené prostřednictvím
předsedy kontrolní komise SMOPK
4. Zprávu mandátové komise.
5. Termín konání XVI. Sněmu SMOPK v průběhu září 2014

III.

Ukládá:
1. Sekretariátu Sdružení zajistit přípravu a organizaci XVI. sněmu Sdružení
SMOPK v roce 2014

IV.

Bere na vědomí:
1. Vystoupení pana náměstka ministra Ing. Kalouse, zástupce Ministerstva pro
místní rozvoj
2. Vystoupení pana ředitele Ing. Zikla, zástupce Ministerstva financí.
3. Vystoupení pana Ing. Rady, ředitele Pozemkového fondu, pobočky Plzeň.
4. Vystoupení pana Mgr. Drápely, ředitele Plzeňské teplárenské.
5. Vystoupení pana ředitele Jecha, zástupce SMOČR
6. Vystoupení pana Bc. Sýkory, zástupce správní rady IURMO ČR

V.

Pověřuje
1. Správní výbor naplněním hlavních cílů Sdružení obsažených ve zprávě
předsedy Sdružení, především
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

VI.

Pravidelné setkávání s poslanci a senátory Plzeňského kraje
Spolupráci se samosprávou Plzeňského kraje v duchu uzavřené dohody o
spolupráci mezi SMOPK a Plzeňským krajem
Přípravou podkladů a jednání pro změny podmínek v dotačních titulech
pro nájemní bydlení
Přípravou podkladů a jednání o možnostech zmírňování pokut a vratek
z dotačních titulů
Aktivním a koncepčním zastupováním měst a obcí v Plzeňském kraji
v programovém období 2014 – 2020
Věnovat se problematice státního majetku a jeho převodu na obce,
zvláště majetku SŽDC, ČD, PF
Aktivní účastí při přípravě, organizaci a následné realizaci Integrovaného
systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji
Podporou informovanosti a vzdělávání všech stupňů místní samosprávy
v programovém období 2014 – 2020 a v souvislosti s přijetím NOZ
Realizací konkrétních projektů, které mohou mít přímý dopad na obce
v Plzeňském kraji
Trváním na dohodnutých podmínkách rozdělení území po vojenském
újezdu BRDY dle katastrálních území bývalých obcí mezi Plzeňským a
Středočeským kraje
Spoluprací s Plzeňským krajem, RRA PK a dalšími institucemi v rámci
plánování strategických dokumentů pro pořizování programu Plzeňského
kraje, vyvíjení aktivit v oblastech pro které má Sdružení odborné kapacity
a předkládáním návrhů na úspěšné prosazovaní programů v období 2014
– 2020

Vyzývá:
1. Všechny nečlenské obce a města Plzeňského kraje, jejich starosty a
zastupitelstva k projednání vstupu do Sdružení města obcí Plzeňského kraje.

V Plzni, dne 8. listopadu 2013

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

………………………………………….
Mgr. Rudolf Salvetr, místopředseda

………………………………………...
Ing. Miroslav Mach, místopředseda

…………………………………………..
Mgr. Jan Soulek, místopředseda

