Zlín 19. září 2011

Pojďme podpořit nový RUD! Přímo před Úřad vlády!
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
ve středu 21. září od 10 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze pořádá naše organizace
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) spolu se Spolkem pro obnovu venkova
(SPOV) demonstraci a pochod starostů a dalších komunálních politiků na podporu novely
zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) dle návrhu MF ČR.
Nyní je skutečně přelomový okamžik, který může financování obcí i měst na dlouhá léta
změnit. Opětovně Vás proto vyzýváme k účasti! Nepojedeme do Prahy bojovat za své osobní
požitky či platy, ale naopak za posílení finančních toků ve prospěch všech obcí a měst na
úroveň běžnou v Evropě. Vyrazíme říci náš názor, že chceme rozvíjet naše spravované území,
aniž bychom se museli po různých úřadech doprošovat dotací, doslova škemrat o to, co má
být přirozené a každému systému dělení finančních prostředků vlastní.
Masivní podpora návrhu MF ČR je ještě důležitější poté, co svůj návrh změny RUD
představila ODS. Jsme apolitickou organizací a zájmy obcí prosazujeme bez ohledu na názory
politických stran a hnutí. Takto nahlížíme i na nový RUD. Návrh ODS, tak jak byl
prezentován
v
médiích
(viz
zde
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=714455), je pro nás skutečně nepřijatelný.
Z dostupných informací o „hrozícím“ návrhu ODS:
1)
Poměr Prahy a nejchudší obce je 3,63, návrh MF ČR dosahuje poměru 3,0. Již v tom
je vidět zásadní rozdíl obou návrhů.
2)
Praha ve svých daňových příjmech roste ze stávajících 36,958 mld. na 37,405 mld.,
tedy o + 0,5 mld., tzn. Praze by se její příjmy ještě zvedly oproti současnému stavu o 500
mil. Kč, v návrhu MF ČR klesá Praha o 2,2 mld., které se rozdělují ostatním obcím a
městům. Ve srovnání s návrhem MF ČR by si Praha polepšila o 2,6 mld. Kč…
3)
Příjmy nejmenších obcí do 1000 obyvatel oproti návrhu MF ČR klesají v návrhu ODS
až o 1300 Kč na obyvatele, u měst kolem 5000 obyvatel o 650 Kč. V souhrnu znamená tento
návrh ODS pro obce a města do 10 tis. obyvatel ztrátu –3,73 mld. Kč, pro města 10 – 50 tis.
obyvatel ztrátu – 1,1 mld. Kč, celková ztráta obcí a měst oproti návrhu MF ČR činí 4,9
mld., celkový zisk 4 největších měst oproti návrhu MF ČR činí 6,5 mld. Kč.
4)
První města, která na tomto modelu oproti návrhu MF ČR vydělávají, jsou města
nad 50 tis. obyvatel.
5)
Návrh ODS přitom přidává do RUD nad rámec návrhu MF ČR celkem 2 mld. Kč.

V této chvíli nám nezbývá nic jiného, než se ozvat, a to hlasitě!
Podle Vašich reakcí již téměř 800 starostů zaslalo předsedovi vlády tzv. klíčový dopis. Pokud
jste dopis odeslali a my o tom ještě nevíme, napište nám! (info@smscr.cz).
Aby nás bylo slyšet, potřebujeme se sejít v hojném počtu! Velký dík patří všem
organizátorům z krajů, ale i každému obětavému účastníku, který kousek svého
drahocenného času obětuje ve prospěch společné věci!
Organizační pokyny:
a)
na demonstraci nejlépe dorazíte metrem A – výstupní stanice Staroměstská. Zde
před Rudolfinem – budovou České filharmonie se uskuteční začátek průvodu.
b)
uvítáme, pokud se Vám podaří dorazit dříve 9,30 hod. (oficiální začátek 10.00)
c)
vezměte si sebou nejlépe Váš obecní (městský) prapor, SMS ČR dodá svým členským
obcím ještě na místě vlajku. Kdo z ostatních bude mít zájem, může si vlajku vytisknout podle
přílohy tohoto e-mailu anebo zakoupit na místě za 300 Kč. Jelikož chceme na místě samém
vyzvat pana premiéra, ať dodrží slovo a prosadí změnu rozpočtového určení daní na max.
trojnásobek, budou na místě demonstrace starostové připojovat svůj podpis a razítko obce
(města) pod velký transparent, který bude stejný jako vlajky proti diskriminaci. Tímto Vás
prosíme, abyste Vy nebo Váš zástupce sebou razítko obce či města vzali.
d)
trasa průvodu povede od Palachova náměstí přes Vltavu na Malou Stranu k Úřadu
vlády (nábř. Ed. Beneše 4), kde bude velký transparent předán.
Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, vyšlete prosím místostarostu či jiného pověřeného
člena rady či zastupitelstva. Naše početná účast bude nejvhodnějším signálem k podpoře
reformy financování samospráv, jak ji předpokládá vládní programového prohlášení.
Za podporu děkujeme.
S úctou

Ing. Josef Bartoněk
předseda SMS ČR

