
Starostové budou protestovat
Představitel Bě|otína EdLrard |(avaIa chystá další akci na podporu noveIy o rozpočtovém určení daní

řar''cio Do kon.e ÍÍjna se
méla V parlamenlLl projedná
vat změna o rozpoČlovém ur'
čenÍ dani méstům a obcim'
Problém' který lrápj naptos'
tou vétšinu ob.i republiky,
však stále neni vyrcŠen' Před
seda Spolku pro obnovu ven
kova Eduard Kavala ploto uŽ
teď uvaŽuje o pochodu Pra
hou.

,'Tuto věc rozhodDě nene
chámejen tak leŽet' Pokt'd se
ty ledy nepohDou, jsme přl.
praveni po Novém roce býl
znovu v Pťaze'.. řekl Kavala'

hčátkem tohoto týdne se V
sťdtÓanech konala 

^"át.odnikonference venkov 201]..I'aké
lam s€ pa]Čivá otázka souéas
Dého rozpoČtového urČeni da
niprojednáva]a'

''shod]i 
jsrne se rra tom. Že

ob]ast financi,j€ plo nás prio
Iitoučislo jodDa'Mluvil jsem s
p.edsedou Svazu nlÓst a obcl
Dan€m Jiránkem a jsme při
p.aveni na dalŠÍ akci,., sdělil
EduařdKaVala-

Pfávě starosta BélotÍna byl
jadnÍn z hlavnich iniciálorů
zářijovéakce' v rámci které se
asi tisicovka slaroslú z ce1é re.
pub]iky setkala s prcmiércm

Peirem NeČasem a ministrem
financi Miroslavem Ka

Podle Kavaly uŽ premiér
Petr Nečas odpověděl ná do.
pis' který mu stárostové na
znÍněném setkánÍ předali'

'Mám tady vyjádřeni pana
premiéra' al€vycházÍ mi zto.
ho' Že se z celého problému
snaŽÍ udélat stranickou zále.
Žitost' Nám ale nikdy nezále
Želo na tom' ktelá strana ten
návIh předkládá' Jde nám
jen o samotnou nápravu.
Premiér nám slibil' Ž€ do
konce iijna to bude vyřeše
no. To' Žeod té doby nic neu

dě]al. neni naše vina'.'tlved]

I kdyŽ by se navýŠeni roz.
počtu obcÍ netýkalo hncd
pilŠtiho roku, drtivá vétŠina
obecnÍch pokladen by se v pÍi
padé přijeti novely významné
naplnila.

',Pokud by sou.asný návrh
na změnu rozpoČtového urče
ni dani proŠei. rozpočet by se
nám navýši1 zhruba o dvacet
pět proc€nt' což by v naŠem
připadě děiato skoro půl mi]i
onu kofun- To je částka, kte.
rou bychom potřebovali na
vykryt j spoluúčasli nějakého
přojektu,.. iekla dřive sta.

r.Jstka obce Rouské MiluŠe
stE'nková. Ta před obecnlm
úiad€n nechala v}ryěsit vlaj
ku' kteIa kritizuj€ současný
zpusob pierozdělováni dani'
Stejnou formu protestu protj
stávajícj situaci zvoli] také
starosta Potštátu Karel Galas'
,,Potštát má tisÍc dvě stě oby
vate], takŽe spadá do katego
rie. která je souČásnýn sta
vem postiŽena nejvlce'.. řekl
Galas' Taxé on je připlav€n
dalŠÍ akci podpořit' ''ZúČasl.nil jséIn se zářijového pocho'
du Prahou a k1idně bych do to.
ho šel znovu,'' dodal starosta
PotŠtátu. Pokř.čování na 3lť. 

'


