
 
 

 
Výpis usnesení 

 
ze zasedání Republikového shromáždění SMS ČR dne 12. 4. 2013, 

Havlíčkův Brod  – Hotel Slunce 
 

 
 
 

Usnesení č. RS001/2013:  
RS SMS ČR schvaluje Zprávu o činnosti SMS ČR za rok 2012. 
 
Usnesení č. RS002/2013:  
RS SMS ČR schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a zprávu nezávislého auditora.  
 
Usnesení č. RS003/2013: 
RS SMS ČR schvaluje Zprávu Dozorčí rady.  
 
Usnesení č. RS004/2013: 
RS SMS ČR určuje celkový počet členů Předsednictva SMS ČR na devět. 
 
Usnesení č. RS005/2013: 
RS SMS ČR stanoví počet místopředsedů na tři. 
 
Usnesení č. RS006/2013: 
RS SMS ČR volí předsedkyní SMS ČR Janu Juřenčákovou. 
 
Usnesení č. RS007/2013: 
RS SMS ČR volí v prvním kole volby 1. místopředsedou SMS ČR Radima Sršně. 
 
Usnesení č. RS008/2013:  
Republikové shromáždění SMS ČR považuje existenci škol na venkově za jeden z 
pilířů rozvoje občanské společnosti a požaduje zachování dostupnosti školské sítě 
pro všechny žáky bez přenášení nákladů na rodiče a zřizovatele. 

 
Usnesení č. RS009/2013: 
RS SMS ČR volí ve druhém kole volby 2. místopředsedou Josefa Bartoňka a 3. 
místopředsedou Jana Sedláčka. 
 



Usnesení č. RS010/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá ministerstvo zemědělství a 
ministerstvo pro místní rozvoj k důsledné podpoře a využití implementačních 
struktur na bázi komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
Usnesení č. RS011/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR podporuje návrh struktury čerpání fondů SSR 
2014+ v upraveném předloženém znění a ukládá dalším orgánům výkonné 
struktury SMS ČR jeho prosazování. 
 
Usnesení č. RS012/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá vládu, aby přednostně vnímala 
dotační nástroje čerpající ze strukturálních fondů EU jako prostředky 
odstraňování meziregionálních rozdílů. 
 
Usnesení č. RS013/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá vládu a zákonodárný sbor, aby svými 
kroky zajistili dostupnost poštovních a telekomunikačních služeb v území, a to 
nejméně v rozsahu z roku 2012. 
 
Usnesení č. RS014/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR požaduje, aby zpracování návrhu dokončení 
reformy veřejné správy předcházelo zhodnocení dosavadních kroků reformy a 
zejména zpracování analýzy a vyhodnocení současné struktury, výkonu a 
nákladů veřejné správy. Současně předem odmítá taková ustanovení návrhu 
dokončení reformy VS, která by vedla k omezení dostupnosti služeb na venkově, 
nárůstu byrokracie, přenášení nákladů státní správy na občany a obce a k jakékoli 
formě tlaku na slučování nebo rušení malých obcí. 
 
Usnesení č. RS015/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR apeluje na zákonodárce, aby se pro příští 
komunální volby snížil počet nutných petičních podpisů nezávislých kandidátů a 
nezávislých uskupení, a velmi naléhavě požaduje takovou úpravu legislativy pro 
komunální volby (například změnou koeficientů pro přidělování mandátů), aby 
nedocházelo k tomu, že se do zastupitelstev dostávají kandidáti s malým počtem 
hlasů na úkor těch úspěšnějších. 
 
Usnesení č. RS016/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá vládu a zákonodárný sbor k 
důslednému respektování zásad prevence vzniku odpadů a k intenzivnější 
legislativní podpoře materiálového využití odpadů a dále vyzývá vládu a 
zákonodárný sbor, aby odpadové hospodářství vnímalo jako službu nezbytnou 
pro širokou veřejnost, a aby nepřipustili nekontrolovatelný růst nákladů, který 
bude bezdůvodně přenášen na občany, obce a města podobně jako u 
fotovoltaických elektráren. 
 

      



     Usnesení č. RS017/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR zásadně odmítá takové legislativní kroky, 
které by omezily volné tržní prostředí v odpadovém hospodářství a které by 
znamenaly zvýšené náklady samospráv a občanů v procesu likvidace 
komunálního odpadu. 
 
Usnesení č. RS018/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR volí v prvním kole voleb členů Předsednictva 
SMS ČR Oldřicha Vávru, Radka Brázdu, Věru Kovářovou a Arnoštku 
Ženčákovou. 
 
Usnesení č. RS019/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR odmítá prolomení limitů těžby hnědého a 
černého uhlí.  
 
Usnesení č. RS020/2013:  
Republikové shromáždění SMS ČR schvaluje Programové zásady SMS ČR pro 
léta 2013-2015. 
 

      Usnesení č. RS021/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR volí ve druhém kole voleb člena 
Předsednictva SMS ČR Jiřího Nešpora. 
 
 
Usnesení č. RS022/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR volí za náhradníky členů Předsednictva SMS 
ČR Hanu Štěpánovou, Viktora Lišku a Karla Ferschmanna. 
 

      Usnesení č. RS023/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR ukládá dalším orgánům výkonné struktury 
SMS ČR pokračovat v úsilí o rozpočtové posilování samospráv. 
 
Usnesení č. RS024/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá vládu a zákonodárný sbor k urychlení 
příprav novely zákona o dani z nemovitostí, která by umožnila efektivněji 
zdaňovat nemovitosti v závislosti na jejich poloze a způsobu využití. 
 
Usnesení č. RS025/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
aby posílilo nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a aby došlo ke sjednocení 
pravidel poskytování těchto podpůrných nástrojů. 
 
Usnesení č. RS026/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR opětovně prohlašuje, že SMS ČR bude při 
prosazování zájmů obcí a měst usilovat o spolupráci se všemi organizacemi, které 
deklarují shodná, nebo podobná stanoviska k danému tématu. 
 



Usnesení č. RS027/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR nesouhlasí s pasážemi novely zákona, na 
jejichž základě by náklady na opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních 
přípojek, uložených v pozemcích veřejného prostranství, hradili místo 
provozovatelů majitelé napojených nemovitostí.  
 
Usnesení č. RS028/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR volí za člena Dozorčí rady SMS ČR Petra 
Žůrka. 
 
Usnesení č. RS029/2013: 
Republikové shromáždění SMS ČR volí za náhradníky členů Dozorčí rady SMS 
ČR Janu Přecechtělovou a Tomáše Kobzu. 
 

 


