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Tisková zpráva  

 

Dvě Sdružení obcí se spojila, aby získala ujištění, že vedení kraje neplánuje v souvislosti 

s COVID-19 zastavit podporu obcí z vyhlášených dotačních programů 

 

Plzeň, 12. 5. 2020 – V pondělí 11. 5. projednala předsednictva Sdružení měst a obcí 

Plzeňského kraje (SMOPK) a Sdružení místních samospráv Plzeňského kraje (SMS PK) 

s hejtmanem Plzeňského kraje závěr ze svého historicky prvního společného zasedání na 

téma „Dotační podpora Plzeňského kraje obcím v regionu“. Tehdy dospěla 

k jednoznačnému požadavku, aby kraj informoval obce o záměrech s dotacemi. Na 

základě výsledků bleskového šetření mezi členskými obcemi obě Sdružení podpořila 

stanovisko, že případné zmenšení krajských dotací by řadu obcí a spolků přivedlo do 

vážných problémů. Zastavení investiční činnosti radnic by též zhoršilo hospodářskou 

situaci státu. 

 

Na základě inciativy obou sdružení se uskutečnilo jednání mezi hejtmanem Plzeňského kraje 

Ing. Josefem Bernardem a předsednictvy sdružení, které mělo za cíl seznámit hejtmana se 

stanoviskem většiny obcí Plzeňského kraje k dotační podpoře kraje obcím. SMOPK a SMS 

PK zastupují více jak 250 obcí z Plzeňského regionu, v kterých žije více jak 85% obyvatel 

kraje. Členské obce zareagovaly na aktuální situaci a s ohledem na očekávaný ekonomický 

vývoj požádaly hejtmana Plzeňského kraje o setkání, na kterém byly projednány otázky 

týkající se dotační podpory obcím v regionu. Tomuto jednání předcházelo společné setkání 

zástupců obou sdružení v Klatovech a bleskový průzkum mezi členy sdružení o jejich 

prioritách a využívání dotačních podpor Plzeňského kraje. Na základě toho bylo vydáno 

společné stanovisko Sdružení, které bylo zasláno hejtmanovi a vedení Plzeňského kraje. Na 

dnešním jednání zástupci Sdružení vyjádřili postoje obcí v této oblasti. Zároveň požádali 

hejtmana a vedení kraje o jejich jasný signál vůči obcím v regionu, na základě jakých zásad a 

principů v této problematice bude kraj v budoucnu postupovat. Všichni zúčastnění se shodli 

na tom, že prostředky plynoucí z dotačních podpor pomáhají zlepšovat život v obcích, včetně 

spolkového a dávají tak skvělou vizitku nejen obcím samotným, ale i Plzeňskému kraji jako 

celku. Všichni partneři zároveň deklarují, že v rámci svých kompetencí budou usilovat o to, 

aby se dotační podpory pro obce v budoucnu nekrátili. „Ocenili jsme zejména to, že kraj 

neplánuje restrikce, které by prohloubily ekonomické potíže,“ shrnul jednání předseda 

SMOPK Mgr. Rudolf Salvetr. Předseda SMS PK Karel Ferschmann zase ocenil to, že obě 

Sdružení dokázala efektivně spolupracovat: „Již z Klatov jsem odjížděl s pocitem, že takhle to 

má vypadat.“ 

 

Kontaktní osoby: 

SMO PK - Mgr. Rudolf Salvetr, rsalvetr@mukt.cz 

SMS PK – Karel Ferschmann, starosta@nemcovice.cz 
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