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Petice starost•
●

Informace o •R

Petice starost•

●

Prezident

Starost•m vadí, že o dotacích rozhodují ú•edníci, kte•í nevědí nic o problémech obcí. Dotace do

●

Parlament

měst a obcí jsou p•ežitkem dob minulých, kdy strana a vláda stavěla infrastrukturu ve městech

●

Vláda

a obcích. O penězích do měst a obcí by měla kone•ně rozhodovat volená zastupitelstva, jsou

●

Ministerstva

p•esvěd•eni starostové. Peníze na dotace by měly být svě•eny do vlastních p•íjm• samospráv
zákonem.

Kraje
Zatím je bohužel v •R platný systém z doby totality, a sice velká •ást peněz je obcím svě•ována
v dotacích, které stanovují ú•edníci. Dotace jsou nejen složité a pro jejich administraci vznikají
obrovské byrokratické struktury, ale obcím a měst•m se nedostávají peníze na to nejpot•ebnější.
Minimum peněz z dotací jde nap•íklad na místní komunikace, osvětlení, chodníky, školky a
školy, modernizaci služeb ob•an•m obcí, ale to jsou právě oblasti, kde města a obce cítí
největší pot•eby. Ekonom a iniciátor petice Ing. Luděk Tesa• tvrdí: "Není pravda, že peněz je
●

Informace o EU

nedostatek, na daních stát vybere dost, jen je špatný systém rozdělování".
Starostové chtějí, aby poslanci p•evedly zákonem dotace do da•ových p•íjm• samospráv. To je
také nosným tématem III. Národního setkání starost•, primátor• a hejtman•, které se konalo 10.
•ervna v Praze Hotelu Olympik Artemis. Pokud by starostové uspěli, všechna města a obce v
celé •R by mohla mít dvojnásobek prost•edk• ve vlastních p•íjmech. Problém je, co s desítkami
tisíc ú•edník•, kte•í rozdělují a vymýšlejí dotace.
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