Starostové vyhlašují stávkovou pohotovost. Čekají
propad obecních rozpočtů o dalších 10 miliard.
Praha, 1. června 2020: Sdružení místních samospráv ČR dnes vyhlásilo
stávkovou pohotovost starostů. Důvodem jsou další návrhy vládních změn
v daňových zákonech v souvislosti s koronavirovou krizí, které znamenají
dalších minus 10 mld. Kč pro samosprávy. Protestní stávková pohotovost nese
název:
Vláda chce vzít 20 mld. Kč obcím a městům. Schillený nápad!
„Právě v této době je rozhodující, jak rychle dostaneme ekonomiku zase do kondice. Na místo
podpory ekonomiky vláda dále prohlubuje očekávané snížené inkaso sdílených daní mezi
státem a samosprávami. Přitom samosprávné investice mohou zásadně pomoci rozhýbat
regionální ekonomiku, jsou rychlé a dosáhnou na ně především místní firmy či živnostníci,“
uvádí předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
„Obce jsou si vědomy významu regionálního podnikání, proto například odpouštějí nebo
odkládají nájmy živnostníkům sídlícím v obecních prostorech a hledají i další způsoby, jak
místním podnikatelům ulevit. Pokud však stát obcím vzal již 12,5 mld. Kč a nově se chystá vzít
dalších 7,5 mld. Kč, navíc nad plánovaný pokles, samosprávy své investice budou muset
zastavit.“ Představitelé samospráv jsou z dalšího prohlubování dopadů opatření vlády na
samosprávy šokovaní. „Pokud zásahy vlády vůči obcím a krajům neskončily kompenzačním
bonusem, pak jsme se dnes rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost starostů, která může
vyústit v demonstraci starostů. Pokud stát přiškrtí obcím a krajům peníze na investice,
nemůže zároveň očekávat, že se samosprávy stanou tím, kdo pomůže nastartovat regionální
ekonomiku, ač je k tomu poněkud paradoxně vyzývá,“ říká místopředseda SMS ČR Jan
Sedláček, starosta obce Křižánky.
SMS ČR zároveň pokračuje ve shromažďování ohrožených či již zastavených projektů obcí a
měst v důsledku vládních opatření.
O Sdružení místních samospráv ČR
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí
zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování
spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes
zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a
měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je
silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje téměř 2000 obcí a měst v ČR.
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