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5. ročník
5. jednání Předsednictva Klubu
Dne 10. května se v jihomoravském Vyškově
uskutečnilo již 5. jednání Předsednictva Klubu.
Vedle členů Předsednictva se jednání účastnil
jako host rovněž Petr Vícha, starosta
Bohumína a předseda Senátorského Klubu
ČSSD. Předmětem jednání byly především
vnitřní záležitosti Klubu
a aktuálně
projednávaná legislativa.
Vnitřní záležitosti Klubu
Vzhledem k blížícímu se termínu Valné
hromady Klubu v Praze dne 14. června tvořilo
první bod jednání Předsednictva hodnocení
uplynulého období, o kterém hovořil předseda
S. Mrvka. Klub sice úspěšně navázal na
předchozí působení v letech 2012 až 2014,
účastníci jednání se však shodli na tom, že je
nutné činnost Klubu v mnohých oblastech
zintenzivnit. V této souvislosti schválilo
Předsednictvo 12 doporučení k činnosti
v blízké budoucnosti.
Podrobná diskuse se vedla rovněž o příspěvku
Klubu k dlouhodobému programu ČSSD.
Předsednictvo schválilo strukturu tohoto
příspěvku, který bude rozdělen do tří částí –
„Postavení obcí v ČR“, „Úloha obcí v ČR“ a
„Klub starostů a primátorů v ČSSD“.
Nejsložitější debata byla vedena o druhé části
budoucího materiálu, ve které by se měly
objevit konkrétní dlouhodobé náměty Klubu na
legislativní změny. Příspěvek k dlouhodobému
programu bude projednáván na Valné hromadě
v Praze.
V oblasti Aktuálně projednávané legislativy se
Předsednictvo zabývalo zejména novou
legislativou týkající se hazardu, o které má
nyní
rozhodovat
Senát.
Předsednictvo
doporučuje Senátu, aby podpořil takový
pozměňovací návrh, který upravuje budoucí
rozpočtové určení z hazardních her v případě
jiných než technických her v poměru 60%:40%
ve prospěch státu. Verze schválená
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Poslaneckou sněmovnou počítá s poměrem
70%:30% ve prospěch státu.
Diskuse se rovněž týkala novely zákona o
pomoci v hmotné nouzi, ke které zaujal Klub
negativní stanovisko. Toto stanovisko bylo
zasláno ministryni M. Marksové a počátkem
května obdržel Klub odpověď. Tuto odpověď
však Předsednictvo považuje za nedostatečnou.
Jádrem sporu je především role obcí v systému
pomoci v hmotné nouzi. Podle návrhu mají
obce druhého a třetího typu v rámci přenesené
působnosti možnost ve spolupráci s Úřadem
práce vstupovat do probíhajícího řízení o dávce
hmotné nouze na bydlení – doplatku na
bydlení v těch případech, kdy žadatelé nebydlí
v bytech, typicky na ubytovnách.
Doplatek na bydlení by podle návrhu měly
dostat jen ty osoby, které mají určitý vztah
k obci. Tento vztah k obci je však dle našeho
soudu formulován tak obecně, že je role obce
v podstatě jen fiktivní.
Proti tomuto pojetí Klub namítá, že by vztah
k obci měl být definován především podle
trvalého pobytu osoby žádající o dávku hmotné
nouze, je-li podle tohoto kritéria stanoveno
financování obcí. Tato koncepce, definovaný
vztah k obci, by následně mohla být využita
příkladně v oblasti sociálního bydlení.
Nesouhlas Klubu se zmíněnou novelou o
pomoci v hmotné nouzi ovlivňuje i jeho postoj
k přípravě zákona o sociálním bydlení.
Valná hromada
Již několik týdnů zasíláme pozvánky na
Valnou hromadu. Děkujeme všem, kteří se
doposud přihlásili. V příloze Aktualit naleznete
opětovně nejen přihlašovací formulář, nýbrž
rovněž osobní dopis předsedy S. Mrvky, ve
kterém Vás žádá o Vaši aktivní účast na této
akci. Zváni jsou nejen starostové a primátoři,
nýbrž rovněž místostarostové za ČSSD
v obcích, kde nemáme zatím starostu.
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