Ve Vyškově, dne 10. května 2016
Usnesení Předsednictva Klubu
Usnesení č. 1
Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD:
a) schvaluje níže uvedenou sérii krátkodobých opatření směřujících k zintenzivnění své
činnosti:


















oslovit tzv. „komunální frakci“ v rámci Poslaneckého klubu ČSSD s cílem domluvit společný
postup pro případy oslyšení názoru Klubu v předparlamentní fázi legislativního procesu (např.
novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, školská reforma, hazard, vrácená legislativa ze Senátu
atd.)
na základě výsledků a zájmu poslanecké „komunální frakce“ poskytovat informace o názoru
Klubu ještě před jejich postoupení do Poslanecké sněmovny s cílem vytvoření stálé diskusní
platformy, či jen ad hoc platformy k projednání jednotlivých návrhů
rozšířit počty poslanců a senátorů ČSSD, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány stanoviska
Klubu
oslovit nově zvolené hejtmany po krajských volbách 2016 s cílem vytvoření společné
neformální diskusní platformy v rámci ČSSD, společná mediální politika obou subjektů ČSSD
v konkrétních otázkách
zvážit změnu postoje Předsednictva k medializaci činnosti Klubu na facebooku po vzoru
starostů ODS
trvat na změně stávajících webových stránek ČSSD, které v této podobě neumožňují uveřejnit
Aktuality a odborná stanoviska Klubu k projednávané legislativě jako v minulosti
zapojit se do mediálních výstupů Poslaneckého klubu a Senátu a v této souvislosti oslovit
předsedy R. Sklenáka a P. Víchu
organizovat krajská setkání starostů ČSSD, mobilizovat členskou základnu v krajích, navázat
kontakt s regionálními komunálními svazy (např. v Jihočeském, Plzeňském nebo Ústeckém
kraji)
s ohledem na kapacitní možnosti Klubu se zabývat pouze několika základními tématy, zejména
financováním územní samosprávy po roce 2020, které by měla připravit, a o kterých by měla
rozhodnout ještě současná vláda
pokusit se o obsahové vymezení oproti STAN či Spolku pro obnovu venkova
neformálně oslovit STAN a Klub starostů ODS za účelem vzájemné výměny zkušeností
s realizací požadavků starostů v rámci odlišných politických stran
připravovat sociálnědemokratickou frakci ve Svazu měst a obcí ČR v roce 2019, navázat
spolupráci se Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova s cílem
zviditelnění platformy Klubu, která není kromě SMO ČR v komunálním prostředí ČR tolik
známa.

Usnesení č. 2
Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD
a) nesouhlasí s obsahem písemné odpovědi ministryně M. Marksové ve věci vztahu osoby k obci
b) s ohledem na aktuální obsah novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (ST 783) mění své usnesení
k sociálnímu bydlení č. 1 z 23. března 2016 v tom smyslu, že bod 2 tohoto usnesení zní: „považuje
usnesení Klubu z 8. září 2016 s výjimkou bodů b), d a e) za bezrozporné“
c) pověřuje předsedu Klubu S. Mrvku, aby neprodleně vyjednal schůzku za účasti ministryně M.
Marksové a řídících úředníků obou sekcí, které mají v gesci oblast hmotné nouze a přípravu zákona o
sociálním bydlení.

Usnesení č. 3
Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD
a)

doporučuje Senátu, aby při projednávání hazardní legislativy bylo změněno rozdělení daňových
výnosů z jiných než technických her v poměru 60:40 ve prospěch státu.

