V Praze dne 10. června 2020

Věc:

Podpořme návrh Senátu na rychlou pomoc obcím
Podporující shromáždění 16.6.2020 od 12,30 Malostranské nám.

Vážené starostky, Vážení starostové, přátelé samospráv,
díky aktivitě každého z vás, starostů a dalších komunálních politiků, jsme již blízko
dosažení našeho společného cíle, aby stát samosprávám navrátil to, co jim nad rámec
poklesu ve sdílených daních vzal na tzv. kompenzačním bonusu. Stále však nevíme,
zda toto vrácení prostředků proběhne rychle a hladce, jak navrhuje Senát a může být už
schváleno příští týden celým Parlamentem, nebo půjde zdlouhavější cestou, kterou
navrhuje vláda (zcela nový návrh zákona). Právě v této době je důležité, aby prostředky
samosprávy obdržely co nejdříve a mohly tak ještě udržet své letošní naplánované
investiční aktivity.
Senát navrhl svůj pozměňovací návrh na rychlou pomoc obcím a městům, který
přináší pro všechny obce rovný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1.200 Kč na
obyvatele. O tomto návrhu budou hlasovat poslanci na své příští schůzi dne 16. 6. 2020.
Obdobný návrh navrhuje také nově vláda, avšak formou zcela nového zákona, který by
měl projít standardním legislativním procesem, což může znamenat s ohledem na letní
prázdniny i riziko několikaměsíčního zpoždění.
Z tohoto důvodu SMS ČR, SMO ČR a SPOV ČR rozhodli na podporu schválení návrhu
Senátu na rychlou pomoc samosprávám svolat

PODPORUJÍCÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ
dne 16. června 2020 od 12,30h
na Malostranské náměstí v Praze
Kolik kompenzace pro obce činí i pro Vaši obec (město), si můžete spočítat v daňové
kalkulačce zde https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html. Přijeďte s námi podpořit
rychlou pomoc samosprávám, vezměte s sebou své zastupitele, obecní vlajky, ať je náměstí
hezky barevné. Podporující shromáždění společně vyhlásili SMS ČR, SMO ČR a SPOV
ČR. Akce je otevřena všem, kdo chtějí podpořit rychlou pomoc samosprávám.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Stanislav P o l č á k
předseda SMS ČR
poslanec Evropského parlamentu

Jan S e d l á č e k
1. místopředseda SMS ČR
starosta obce Křižánky
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