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Zpráva z 5. Valné hromady Klubu
Dne 14. června se uskutečnila již 5. Valná
hromada Klubu. Oproti uplynulým letům
se jednání Valné hromady účastnilo mnohem
více členů Klubu, což svědčí o zdařilém
navázání na činnost Klubu v letech 2012
až 2014.
Celkově se Valné hromady Klubu účastnilo
45 členů, což činilo celkem přibližně
15% členské základny. Valná hromada
je podle statutu usnášeníschopná, jeli přítomno
nejméně 10% členské základny, 5. Valná
hromada Klubu tak byla usnášeníschopná.

Valné hromady se coby hosté účastnili
předseda ČSSD B. Sobotka, statutární
místopředseda
ČSSD
M.
Chovanec,
místopředseda ČSSD pro hospodaření
M. Starec, předseda RV Parlamentu ČR
V. Votava a poslanec L. Pleticha.

Program jednání
Prvním bod programu tvořila hodnotící
zpráva předsedy Klubu S. Mrvky za uplynulý
rok. Předseda se záměrně zaměřil především
na „NEDOTAŽENOSTI I-III“, které Klub
ve své činnosti stále pociťuje.
Předseda Mrvka zejména konstatoval, že Klub
potřebuje v dalších letech více hmatatelných
úspěchů, než tomu bylo v uplynulém roce,
kdy lze napočítat vlastně jen „jeden a půl“
hmatatelného úspěchu – zvýšení rozpočtového
určení z loterií a zrušení sankční části do stále
připravovaného, zatím nepředloženého, návrhu

zákona o sociálním
„půlúspěch“

bydlení.
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Proto jen

Předseda rovněž poukázal na skutečnost,
že s jednotlivými ministry sice odborná
komunikace probíhá, avšak názorům starostů
ČSSD není zatím dopřáno takové pozornosti,
jakou by si stanoviska Klubu zasloužila.
Přesto však nebylo vyznění hodnotící zprávy
předsedy negativní, činnost Klubu má
pro budoucnost smysl, avšak Předsednictvo
by mělo být v prosazování svých stanovisek
vůči ministrům ČSSD razantnější. Tato otázka
byla diskutována na všech jednáních
Předsednictva, která se v letošním roce
uskutečnila.

Na hodnotící zprávu předsedy reagoval
B. Sobotka a M. Chovanec se svým
vystoupením. Předseda ČSSD především
poděkoval všem starostům ČSSD za jejich
dosavadní činnost a opětovně nabídl Klubu
možnost předkládat některé závažné problémy
přímo Politickému grémiu ČSSD. Tuto
možnost předseda Mrvka po projednání
s Předsednictvem Klubu již několikrát během
minulého roku využil.
M. Chovanec nemohl ve svém vystoupení
nezmínit aktuální politickou krizi, kterou
v mediálním prostředí vyvolalo hnutí ANO
a vysvětlil přítomným podstatu krize a aktuální
pozici k této otázce.
Na přímý dotaz předsedy S. Mrvky
M. Chovancovi, zdali Ministerstvo vnitra
počítá s dorovnáním příspěvku na výkon státní
správy před rok 2011, kdy byla jednostranně
snížena o 17,6 %, vyjádřil M. Chovanec
podporu
tomuto
návrhu
a
požádal
Předsednictvo, aby s tímto požadavkem
starostů ČSSD byl rovněž konfrontován
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A. Babiš jako ministr financí a správce státní
pokladny.

Příspěvek
programu
Po odchodu B. Sobotky, M. Chovance a
M. Starce z jednání Valné hromady z důvodu
dalších neodkladných pracovních povinností
se konalo první kolo diskusních příspěvků.
V této části vystupovali za moderace předsedy
S. Mrvky členové a hosté Valné hromady
V. Votava, P. Vícha, L. Pleticha, A.
Rašková, P. Čekan, T. Kuča, J. Budek, T.
Škaryd, Z. Ryšavý a další.
Vzhledem k tomu, že se diskuse týkala rovněž
připravovaných zákonů, informoval předseda
Mrvka přítomné o aktuálně projednávané
legislativě, která se týkala veřejného
opatrovnictví, novely zákona o pomoci
v hmotné nouzi, připravovaného zákona o
sociálním bydlení a novely zákona o registru
smluv.
Diskuse starostů byla věcná a vyváženě
kritická, tedy nejen směrem k předkladatelům
zákonů (že málo naslouchají), nýbrž rovněž
směrem k Předsednictvu Klubu (že málo
„tlačí“).
Z obsahu diskuse vyplynulo, že by se Klub měl
orientovat pouze na několik dílčích témat, aniž
by nutně musel obsáhnout vše. V ostatních
otázkách může Klub využít platformy Svazu
měst a obcí ČR, což již dnes činí. Nebylo
náhodou, že mezi hosty Valné hromady byla
rovněž M. Sobková ze Svazu měst a obcí ČR.

Klubu

k dlouhodobému

Během 39. sjezdu má být schválen nový
dlouhodobý program ČSSD. V materiálu
nazvaném „Příspěvek“ se starostové pokusili
o vyjádření
svých
priorit,
které
by
ve zmíněném materiálu neměly za žádnou cenu
chybět.
Především se jedná o ústavněprávní garance
územní
samosprávy,
které
budou
pro zákonodárce určitým vodítkem: Klub
navrhuje nejen zpřesnění pojmu „územní
samospráva“, nýbrž především, aby Ústava ČR
garantovala obcím a krajům udržitelnou míru
financování.
Vedle finančních záruk jako takových
požaduje Klub rovněž výslovné zmínění,
že každá nová povinnost může na územní
samosprávu přejít jen v případě, pokud s ní
budou přecházet i finanční prostředky.
Příspěvek rovněž obsahoval pasáže, které
se týkají
vnitřního
uspořádání
Klubu.
Pojmenování „Klub starostů a primátorů“ je
poněkud zavádějící, neboť by Klub měl být
otevřen všem zastupitelům ČSSD a nikoliv jen
starostů a primátorům.
Klub navrhuje přejmenování Klubu, aby lépe
odpovídal jeho otevřenosti, kterému však musí
předcházet rozsáhlá vnitřní debata.

Zároveň by však Klub měl zintenzivnit
koncovku
a důrazněji
prosazovat
svá
stanoviska vůči věcně příslušným ministrům
ČSSD.
Co Valná hromada schválila?
Valná hromada schválila hodnotící zprávu
předsedy, která obsahovala rovněž deset
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doporučení, jak zmírnit výše uvedené
„nedotaženosti“. Dále schválila Valná hromada
Příspěvek Klubu k dlouhodobému programu,
který bude zaslán předkladatelům tohoto
materiálu.
O výsledcích Valné hromady informuje
předseda S. Mrvka v nejbližší době Politické
grémium ČSSD.
Poděkování
Vážení kolegové, děkujeme za Vaši aktivní
účast na Valné hromadě, za všechny Vaše
náměty a připomínky i za vyváženě kritické
hlasy na adresu Předsednictva Klubu.
Těšíme se na jednání 6. Valné hromady,
které se uskuteční v roce 2017!

Zpracoval: Mgr. Petr Schlesinger

