ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH
Praha, 30. října 2020 Obce, města a kraje jsou si vědomy, že podzimní vlna epidemie koronaviru, které
čelí naše země, je vážnější než situace z jara letošního roku. Stejně jako na jaře si uvědomujeme vlastní
zodpovědnost při zvládnutí krize, i když současný stav samosprávy nezavinily.
I podzimní kompenzace vlády se opět berou z peněz určených pro obce, města či kraje. Územní partneři
proto vyjadřují velké poděkování senátorům, kteří včera podpořili návrh kompenzace krajům ve výši 300
Kč na občana. Senátoři tím prokazují, že si uvědomují a chápou, že všechny finanční prostředky vložené
do rozvoje krajů se několikanásobně vrátí i nastartováním celorepublikové ekonomiky.
Jedná se ovšem o velmi malou náplast do napnutých rozpočtů krajských samospráv, ale i tak patří
senátorům velký dík. S kompenzací pro města a obce se ovšem již nepočítá, bez ohledu na to, že se jich
výpadek příjmů také dotkne.
„Macešský přístup státu k obcím je zarážející. Výše kompenzace, kterou obdržely během léta, je pouze
malou náplastí na celkový pokles jejich příjmů,“ říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a
starosta Kyjova.
Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv, k tomu dodává: „Obce se svého nároku
rozhodně nevzdají a budou dál apelovat na vládu.“
Posílení rozpočtů samospráv znamená transparentní užití veřejných zdrojů co nejblíže občanům, jež
pochopitelně pomůže obnovit regionální ekonomiku, podpoří místní živnostníky a znovuobnoví
ekonomické řetězce v území. Samosprávy jsou zároveň připraveny se zavázat, že všechnu podporu, kterou
od státu v této krizi získají, investují výhradně do veřejných potřeb svého území.
Zástupci územně samosprávných celků a územních sdružení i nadále bedlivě sledují další návrhy zákonů,
které svým faktickým dopadem povedou k nepřímé novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní tím, že
snižují objem finančních prostředků k jejich přerozdělení a tím snižují příjmy územních samospráv.
Veškeré jejich finance jsou investovány do komfortního života jejich občanů, který chtějí zachovat a
rozvíjet i pro další generace. Za další obdobné zásahy do příjmů obcí, měst i krajů tedy nezbude nic jiného
než opětně žádat další kompenzace. Nastavený životní standard našich občanů je běžným standardem lidí
21. století vyspělých zemí a představitelé územních samospráv udělají vše pro jeho zachování.
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