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XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky 

7. září 2018, Praha 

 

Pozice Svazu měst a obcí ČR k rozvoji služeb zejména na venkově 

 

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky  

 

I. bere na vědomí 

 dokument Pozice Svazu měst a obcí ČR k rozvoji služeb zejména na venkově. 

 

II. souhlasí  

s pozicí Svazu měst a obcí ČR k rozvoji služeb zejména na venkově dle bodu I. tohoto usnesení 

jakožto nástrojem pro vyjednávání o podpoře služeb a jejich rozvoji v obcích  

a městech v České republice. 

 

III. vyzývá  

Vládu ČR a odpovědná ministerstva k důslednému uplatňování principu partnerství se 

samosprávami v procesu přípravy legislativy, národních dotačních titulů a nového 

programového období v zájmu co největšího využití přínosu evropských a národních zdrojů pro 

rozvoj měst, obcí a regionů. 

 

IV. doporučuje 

členské základně aktivně tuto pozici šířit a prezentovat na vlastních jednáních, na regionální, 

národní a evropské úrovni. 

 

 

 

 

Pozice Svazu měst a obcí ČR k budoucí kohezní politice 

 

 

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky  

 

I. bere na vědomí 

 dokument Pozice Svazu měst a obcí ČR k budoucí kohezní politice 

 

II. souhlasí  

s pozicí Svazu měst a obcí ČR k budoucí kohezní politice dle bodu I. tohoto usnesení jakožto 

nástrojem pro vyjednávání o podobě budoucí kohezní politiky pro obce a města v České 

republice po roce 2020 
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III. vyzývá  

Vládu ČR a odpovědná ministerstva k důslednému uplatňování principu partnerství se 

samosprávami v procesu přípravy nového programového období v zájmu co největšího využití 

přínosu evropských zdrojů pro rozvoj obcí a regionů 

 

IV. doporučuje 

členské základně aktivně tyto výstupy šířit a prezentovat na vlastních jednáních na regionální, 

národní a evropské úrovni 

 

 

 

Návrh na úpravu členských příspěvků Svazu měst a obcí České republiky 

 

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky 

I. stanovuje 

 a) pevnou část členského příspěvku pro člena 

 Komory obcí ………………………………………………   2.200,- Kč 

 Komory měst ………………………………………………  5.000,- Kč 

 Komory statutárních měst vyjma hlavního města Prahy…..  10.000,- Kč 

b) variabilní část členského příspěvku na 3,- Kč za obyvatele 

II. stanovuje 

a) pevnou část členského příspěvku pro hlavní město Prahu  10.000,- Kč 

b) variabilní část členského příspěvku pro hlavní město Prahu na 2,40 Kč za obyvatele 

III. stanovuje 

na variabilní části členského příspěvku uvedené v oddílech I. b) a II. b) tohoto usnesení 

valorizační doložku 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, která se uplatní každý 

kalendářní rok počínaje rokem 2020 

IV. rozhoduje, že 

a) veškerá předchozí usnesení sněmu Svazu měst a obcí České republiky o stanovení 

členských příspěvků Svazu měst a obcí České republiky končí účinnost k 31. prosinci 

2018 

b) oddíly I. až III. tohoto usnesení nabývají účinnosti 1. ledna 2019 

 


