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Zápis ze setkání s poslanci a senátory 22.2.2016 Plzeň

Předseda Jaroslav Perlík přivítal přítomné a zahájil jednání. Zrekapituloval projednávaná
témata z roku 2015

Body jednání

Převody státního majetku na obce – Jeneč
Jaroslav Perlík – předseda SMOPK
SMOPK se podařilo vyjednat s ministrem zemědělství panem Jurečkou ustanovení včleněné
do novely zákona o státním, které zaručuje obcím možnost bedzúplatných převodů pozemků
pod komunikacemi II. , III. třídy a místními komunikacemi od SS Jeneč. V rámci legislativního
procesu se materiál bude projednávat ve Sněmovně a proto žádáme poslance o podporu
tohoto návrhu. Celý proces se pozdržel a proto by účinnost předpisu měla nastat od
1.1.2017.
Pan poslanec Ing. Václav Votava
Problematika se bude projednávat na příští schůzi v březnu 2016. Návrh budu podporovat a
domnívám se, že je na něm shoda.
Podporu vyjádřil i pan poslanec Ing. Jan Volný, přislíbil, že nechá prověřit i proč účinnost
má nastat až od 1.1.2017 a ne dříve.

Školství a problematika společného vzdělávání.
Jaroslav Perlík – předseda SMOPK
Situace trápí mnohé starosty obcí a domníváme se, že proces by měl být pozvolný a
přirozený. Zvážit možnost odložení navrhovaných změn.
MUDr. Jaroslava Emmerová CSc. – senátorka
Existují rozdíly mezi městem a venkovem. Tato problematika má spoustu úskalí a ona není
nakloněna společnému vzdělávání dětí zejména dětí s mentálním postižením. Důvodem je
skutečnost, že tito žáci bývají terčem nevhodného chování ostatních dětí.

Pan poslanec Volný
Problém tkví v tom, že prostředky na rozvoj školství(vzdělávání) a návazné dotace jsou
podmíněny ze strany Unie zaváděním těchto opatření. Proces trvá již delší dobu a současný
stav je jen řešením nastalé situace. Přispěl k tomu i soudní proces, kterým se skupina
občanů domáhala rovného přístupu ke vzdělání pro své děti. On sám není odborník na
školství a proto nedokáže posoudit všechny dopady přijatých opatření, ale zdůrazňuje, že
tato opatření jsou kompromisem mezi členy vládní koalice.
Pan poslanec Votava
Ze strany ministryně školství byla prezentována data, že problém se týká cca 3500 dětí a
máme celkem cca 5000 škol. On sám také nedokáže zhodnotit situaci a proto věří
odborníků, kteří věci řeší.
Paní poslankyně Mgr. Miroslava Rutová
Má přímou zkušenost se vzdělávání dětí s handicapy. Osobně je proti, ale chápe nutnost
respektovat rozsudek soudu. Upozorňuje na skutečnost, že mnohdy rozhodnutí
nekorespondují se současným stavem praxe, zejména co se týká personálních a
administrativních povinností pedagogů s ohledem na zaváděná opatření.
Pan poslanec Ing. Václav Vilímec
Proces je potřeba odložit zejména s ohledem na vybavenost škol, kapacity pedagogů
asistentů a dalších osob. Není důvod rušit praktické školy a celý problém ještě přehodnotit.
Pan senátor Mgr. Miroslav Nenutil
Domnívá se, že jde o mediálně zajímavé téma. Poruchy žáků existovaly vždy, jen nebyly
pojmenovány. Paní ministryně je proti odkladu a je potřeba rozlišovat mezi žáky se
zdravotním a psychickým(mentálním) postižením. Je vždy nutno zvážit konkrétní případ a
přijmout opatření.
Ing. Petr Myslivec – starosta města Bor
Problém budou personální kapacity. Již nyní je na venkově problém sehnat učitele a nyní
přibydou další s asistenty pedagogů, speciálními pedagogy. Celé břímě ponesou školy,
případně jejich zřizovatelé.
Pan poslanec Votava
Dokáže si představit motivaci učitelů s ohledem na zvýšené nároky, pravděpodobně finanční.
Ještě se bude ve Sněmovně diskutovat o navýšení prostředků pro školství.
Mgr. Rudolf Salvetr – starosta města Klatovy
Ze své praxe může uvést spousty případů ky se dítě s postižením, většinou mentálním(dis,
LMD) dostalo do tzv. normální třídy a všechny projevy ostatních dětí směřovaly k jeho
napadání ze strany ostatních žáků Pedagogové měli spoustu starostí, aby toto jednání
nevyústilo v přímou šiknu. Naše školství by mělo produkovat i v základním školství děti

s určitou mírou znalostí a dovedností, nevěří, že při společném vzdělávání je toto možné
splnit. Je také pro odložení a řádnou přípravu celého procesu společného vzdělávání.
Václav Kočí – starosta města Rokycany
V Rokycanech se setkává s názory, kdy občané a dokonce i z řad národnostních menšin
proces odmítají.
Financování regionálního školství
Pan senátor Nenutil
V současné době jsou navrhované úpravy ve vnitřní připomínkovém řízení a změny by měly
být z financování na žáka na financování buď třídu nebo pedagoga.

Problematika sociálních služeb
Pan poslanec Vilímec
V současnosti se jedná o zvýšení příspěvku na péči o 10%
Pan poslance Volný
Byly navýšeny prostředky v rozpočtu o cca 0,5 mld. Korun, z toho 330 mil na investice a 250
mil na provozní výdaje
Ing. Pavel Čížek – starosta Spálené Poříčí
Stát prostřednictvím krajů financuje sociální služby. V plzeňském kraji je situace taková, že
kraj dává ze svého rozpočtu cca 48% z tzv. optima(průměrná cena služeb). V současnosti
doběhly tzv. individuální projekty(peníze z EU) a proto na provozy Diakonií či Charit nezbývá.
Budou nuceni propouštět pracovníky a po dalším získání peněz opět nabírat, ovšem vzniká
obava, aby tito zaškolení pracovníci neodešli do jiných resortů. Tato situace napomáhá
tomu, že se sociální služby soustřeďují do větších měst a venkovské oblasti opět doplácejí
na systém.
Pan poslanec Volný
Přidělené prostředky je nutno diferencovat na více projektů.
Petr Myslivec – Bor
Měst stoupají nároky na doplácení služeb od roku 2012 100 000 na současných více jak
300 000 Kč.

BRDY
Předseda Perlík seznámil přítomné se současným stavem v BRDECH. SMOPK podporuje
předání správy Padrťských rybníků do správy Povodí Vltava, aby se mohly realizovat
veškerá opatření z protipovodňové studie. V této souvislosti je nutná dohoda s ministerstvem
obrany. Dalším problémem je pokrytí signálem z hlediska dostupnosti složek IZS.
Pan poslanec Volný přislíbil projednání s ministrem Stropnickým, přislíbil i pan Votava
Pavel Čížek – Spálené Poříčí
Převody majetků budou trvat dlouho. V současné odešla vojenská požární jednotka a tak
tyto povinnosti musí zajišťovat obce na svých katastrech. K tmu potřebují odpovídající
vybavení a proto se přimlouvá, za zvýhodnění těchto obcí při žádostech o dotaci. Z hlediska
rozvoje cestovního ruchu není nic připraveno a je potřeba území pomoci. Stejný problém se
týká i čištění území od pyrotechniky a munice.

Při rozhodování o zrušení vojenského prostoru BRDY nešlo otevřít tento prostor a mít
zázemí. To se musí nyní postupně vybudovat. Pro Klub českých turistů byly uvolněny
prostředky na značení cest. Z pohledu techniky pro JSDH osloví pana ministra Chovance
s možnostmi zohlednění tohoto stavu.
Ing. Petr Náhlík – náměstek primátora Plzeň
BRDY budou v turistické sezóně plné a je potřeba zlepšit infrastrukturu pro cestovní ruch.

Rozpočtové určení daní (RUD)
Pan poslanec Votava
Podporuje změnu parametrů u motivační složky – podle místa podnikání nikoli podle místa
bydliště. Nicméně motivační složka již ztratila význam neboť v současnosti činní cca 1mld.
Kč z původních 13 mld.. Bylo přistoupeno k navýšení % u krajů a je navrhováno zvýšení
podílů u DPH na 21,4% od roku 2017. V Plzeňském kraji bude doplácet cca 50 obcí z 500.
Bude také záležet na vývoji HDP. Vše se odvíjí od výběru daní a jde o určitý kompromis,
neboť přerozdělování nebude nikdy spravedlivé.
Pan poslanec Volný
Informoval o stavu rozpočtu a nárocích jednotlivých oblastí. V případě deficitních rozpočtů je
nutné zvažovat kam prioritně dávat prostředky. V té souvislosti naznačil i úvahy o snížení
DPH. Koalice si slibuje vyšší výběr daní s ohledem na plánované zavedení EET a
kontrolních hlášení. Tyto prostředky by pak měly sloužit k navyšování finančních toků pro
kraje a obce.
Pan poslanec Vilímec
Při rušení zavedených systémů(motivační složka) je nutné vždy zvažovat dopady. Obcím by
se měla procenta navrátit na hodnotu kolem 23% a nebo nerušit motivační složku. Souhlasí

s panem Votavou, že snížení se dotkne v PK asi 50 obcí, z toho ovšem 20 výrazně(v
desítkách procent).
Pavel Čížek – Spálené Poříčí
Podporuje větší přerozdělení výnosů obcím. Ty se sami postarají o účelné vynaložení
prostředků. Pak nám ubydou problematická témata(sociální oblast) a samospráva bude tímto
řešit i problémy, kterými se dnes musí zabývat vláda. Principem je že občané řešení
problémů budou vidět přímo v obcích a nebudou je přenášet na vládní úroveň.
Petr Náhlík – náměstek Plzeň
Doporučil přerozdělovat více prostředků z daní pro obce a méně přerozdělovat přes
jednotlivá ministerstva.

Různé
Pan poslanec Volný požádal o zasílání materiálů k problémovým tématům, aby mohl v rámci
jednání argumentovat.
Sekretariát pošle korespondenci k projednávaným tématům.

Evidence obyvatel, ubytovny
Jaroslav Perlík – starosta města Hrádek
Starosty trápí nárůst počtu osob hlášených na úřadech(lidé v exekuci, děti „vyhnané
z domova“ aj.). Je s tím spojena velká administrativa. Problémy existují i s firmami, které
zakládají ve městech ubytovny, Města se nemohou kromě územních plánů nijak bránit.

Ukládání prostředků z daňových výnosů u bank
Jaroslav Perlík
Od 1.1.2016 je v platnosti novela zákona o bankách, kdy jsou vklady z daňových výnosů
pojištěny u komerčních bank pouze do 500 000,- €. Ministerstvo financí nabízí možnost
převedení prostředků na účty ČNB, kde jsou účty pojištěny bez ohledu na výši prostředků.
Pan poslanec Votava a Volný
Záleží na rozhodnutí jednotlivých obcí, kde si svoje prostředky uloží. U velkých bank se
nepředpokládá jejich likvidace, což by byl případ, kdy by prostředky z daňových výnosů nad
500 000,- € nebyly pojištěny.

Jaroslav Perlík – předseda Sdružení
Poděkoval za účast na jednání a nabídl další jednání v druhé polovině tohoto roku.

Jaroslav Perlík
předseda Sdružení

