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Přes 300 starostů přijelo na setkání do Prahy 
 

Více než 300 starostů a starostek obcí celé České republiky a 50 významných 
reprezentantů ministerstev a zahraniční diplomacie přijelo ve čtvrtek 7. června 
do Prahy na II. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR. Zaměřením 
a hlavní tématikou byly národní soudržnost samospráv a finance.  

Představitelé obcí se dozvěděli, že již nyní mají připravovat projekty na čerpání 
dotací z Evropské unie. Česká republika může dostat z EU až 753 miliard korun do 
roku 2013, z toho ale přibližně 132 miliard korun musí dodat z domácích zdrojů. 
„Pokud se připravíme dobře, všechny peníze vyčerpáme,“ uvedl náměstek ministra 
pro místní rozvoj Miroslav Kalous.  

Obce však tíží řada problémů, které je nutné okamžitě řešit. „Obce si nepřejí dotace 
a nadbytečné vytěžování jejich samosprávy legislativními spletitostmi, ale požadují 
především otevřenou formu věcné a pracovní diskuze s ústavními činiteli a vládou 
naší země,“ uvedl Lukáš Tesař, ředitel a majitel pořádajícího informačního a 
vzdělávacího programu Regionservis.  

Regionservis přichystal petici proti dotacím, kterou již podepsalo 500 z oslovených 
600 starostů. „Cílem je najít zdroje pro samosprávy, které by se mohly stát součástí 
vlastních příjmů jejich rozpočtů,“ vysvětlil autor petice Luděk Tesař. Například kolem 
250 miliard korun by obcím přineslo zrušení centrálního přerozdělování peněz státem 
ve prospěch jejich ponechání v regionech. Další miliardy by uspořily racionalizace 
státní správy a zrušení státních fondů, jako jsou pro oblasti dopravy nebo životního 
prostředí.  

Především menší obce chápou rozdělování daní jako diskriminační, protože 
dostanou méně na obyvatele než ve větších městech. „Očekáváme bližší 
podrobnosti k připravované reformě veřejných financí, samozřejmě ve vztahu k 
rozpočtům měst a obcí,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová.  

Akce se zúčastnili mj. velvyslanec USA J.E.p. Richard W. Graber, velvyslanec 
Bulharské republiky J.E.p. Zdravko Popov, velvyslanec Spolkové republiky Německo  
J.E.p. Helmut Elfenkämper. Nechyběli ani představitelé Senátu či Poslanecké 
sněmovny. Představitelé Regionservisu předali šek na 100 tisíc korun zástupcům 
Nadačního fondu Kopretina, který se stará o Dětský domov pro postižené děti ve 
Vřesovicích ve Zlínském kraji, čímž se Národní setkání řadí mezi zcela ojedinělé 
akce podobného typu financované výhradně z finančních zdrojů soukromých firem.  


