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
Železná Ruda, 31. ledna 2012
Správní výbor Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
I.

Bere na vědomí:
1. Informace o vývoji situace ohledně koncepčního záměru reformy
systému financování regionálního školství, včetně připomínek
a stanovisek zaslaných na MŠMT
2. Informace o ukončení funkčního období některých členů za SMOPK ve
správní a dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje
3. Informace předsedy Sdružení za období od posledního jednání
správního výboru
4. Informace sekretariátu za období od posledního jednání správního
výboru
5. Podněty z měst a obcí Plzeňského kraje zaslané SMOPK (Blovice –
komentář k RUD, Dobřany - opatrovnictví, sdružení Prácheňsko –
úložiště radioaktivních odpadů)
6. Návrh termínů jednání správního výboru v roce 2012
7. Informace z konaného Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje
8. Informace vyplývající z nových legislativních úprav - novely školského
zákona, zákona o obcích

II.

Navrhuje:
1. jako nového člena do dozorčí rady RRA Plzeňského kraje, o.p.s. za
SMOPK pana Bc. Marka Sýkoru
2. jako nové členy do správní rady RRA Plzeňského kraje, o.p.s. za
SMOPK pana Mgr. Miroslava Nenutila a pana Jaroslava Perlíka

III.

Schvaluje:
1. Požádat Plzeňský kraj o spolupráci a podporu měst a obcí v dalším
postupu a jednání v záležitosti reformy systému financování
regionálního školství
2. Termíny jednání správního výboru v roce 2012 dle přílohy tohoto
usnesení

IV.

Ukládá:
1. sekretariátu zaslat návrhy osob za SMOPK jako členy dozorčí a správní
rady RRA PK
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2. sekretariátu, aby požádal MMP o vysvětlení - rozbor některých
ustanovení novel školského zákona (odvolávání ředitelů škol) a zákona
o obcích, dále pak dokončení reformy veřejné správy s tím, že tato
témata budou předmětem jednání příštího správního výboru
3. sekretariátu odepsat na žádost o podporu Sdružení Prácheňska při
umístění hlubinného úložiště
4. předsedovi Sdružení požádat hejtmana Plz. kraje o podporu měst
a obcí v dalším vyjednávání s MŠMT ohledně koncepčního záměru
reformy systému financování regionálního školství

V Železné Rudě dne 31.1.2012

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

Příloha usnesení: plán jednání správního výboru SMOPK v r. 2012
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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
Příloha usnesení správního výboru konaného v Železné Rudě dne 31.1.2012

PLÁN JEDNÁNÍ
SPRÁVNÍHO VÝBORU SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ
PLZEŇSKÉHO KRAJE NA ROK 2012

Datum

Hodina

Jednání

Místo konání

27.3.2012

10:00

Správní výbor

5.6.2012

10:00

Správní výbor

Spálené Poříčí

18.9.2012

10:00

Správní výbor

Kožlany

27.11.2012

10:00

Správní výbor

Stráž

Zbiroh

___________________________________________________________________________
Pozn: Všechny termíny zasedání správního výboru jsou stanoveny na úterý.
Všechny termíny zasedání předsednictva budou stanoveny na pátek dle
aktuální potřeby.
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