Zlín 2. prosince 2011
PREMIÉR ZAŘADIL RUD NA JEDNÁNÍ VLÁDY.
POJĎME PROSADIT NÁŠ ZÁKON

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Sdružení místních samospráv připravovalo na úterý před Úřad vlády mikulášskou akci,
aby starostové premiérovi připomněli nesplněné sliby a opětovně vznesli požadavek
na projednání novely RUD ve vládě. Zdá se, že již samotné ohlášení této akce splnilo svůj
účel. Před několika hodinami jsme se dověděli, že premiér zařadil tento bod na jednání vlády
další den, tedy 7. 12. 2011. Na základě této informace jsme učinili ne zrovna lehké rozhodnutí
o zrušení této mikulášské akce, ačkoliv již byla technicky zajištěna. Tímto děkujeme
a zároveň se omlouváme všem, kteří se na přípravě akce podíleli a všem, kteří si upravili
program, aby se jí mohli zúčastnit.
V tomto týdnu se konala krajská setkání starostů s poslanci. Ukázala nám, že mnoho poslanců
se chystá podpořit tu novelu RUD, která bude předložena jako vládní návrh. Středeční
výsledek jednání vlády tedy může podstatně ovlivnit budoucnost našich obcí a měst.
V posledních letech jsme věnovali velké úsilí a mnoho energie, abychom se dostali až sem.
Tento okamžik je natolik zásadní, že přes zrušenou mikulášskou akci, přes šibeniční termín
svolání, čerstvou časovou oběť věnovanou krajským setkáním a u vědomí hektického shonu
na Vašich úřadech i v rodinách si Vás dovolujeme vyzvat ještě k další osobní podpoře návrhu
novely zákona o RUD.
Nastal klíčový okamžik schválení zákona, po kterém voláme řadu let.
Sraz na náměstí Jana Palacha v Praze ve středu 7.12.2011 ve 14.15 hodin, potom přesun
před Úřad vlády tak, abychom dali najevo, případně požádali ministry, o podporu novely
RUD z dílny ministerstva financí.
Toto shromáždění se bude konat pouze za předpokladu větší účasti starostů. Proto Vás
prosíme, abyste pokud možno ihned, nejpozději však do pondělí 5.12. do 16 hodin,
na e-mail info@smscr.cz oznámili, jestli do Prahy přijedete. Stačí ano nebo ne. Odpovědi
budou ještě v pondělí vyhodnoceny a bude Vám zaslána informace, jestli se shromáždění
koná nebo nekoná.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
i za těchto náročných podmínek Vás bez ohledu na skutečnost, jestli jsou Vaše obce členy
našich organizací nebo ne, prosíme o aktivní podporu přijetí novely zákona účastí na této
akci. V rozhodujících chvílích našeho více než pětiletého úsilí o nápravu financování obcí
nesmíme polevit. Jestliže vláda návrh schválí, bude projednávání v Parlamentu již
výrazně snazší. Naše účast byť v zimě a předvánočním období je klíčová.

Děkujeme předem za podporu a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci
pro obec či město.
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