
Teďnebo nikďy, Ťíká starosta
BěIotína Eduard Kavala
Předseda Spo|ku pro obnovu venkova
vidív nové podobě zákona o rozpočtovém
určenídanÍveIkou šanci na změnu

stranická kníŽka tam zjevné
vÍtězÍ nad selským rozumem,
ale i pudem sebezáchovy.. ře-
kl Kavala.

Na základě této novely by
vyjma Prahy, Brna, ostralTa
P]zně do9taly všechny obce a
města v cR vÍce peněz, neŽ ,je

schválénÍ novely oddálil v
roce 20m takó pád Topolán.
kovy vlády, ve které byl mi.
nistrem financí Miroslav Ka.
lousek. Právě jeho rezort nynÍ
změnu zákona prosazuje-

Ministerstvo rrnanci nynÍ
na svých oficiálnÍch strán.
kách vyvěsilo tabulku' v nÍŽ si
můŽe každý občan ,jistit' ko-
lik financi by jeho obec ziska-
la, pokud by novela byla
schváIena' a vše r,orovnat se

''zastánci současného sys'
tému tvrdi, Že my chceme
Čtyřem největšÍm městúm
něco sebrat' Ale to neni prav.
da. My jen chceme, aby se na-
rovnalo to' co se dříve uděIalo
Špatné. a navic iproně máMF
cR připraveno přechodové
obdobÍ, aby čtyři nadhodno.
cenÍ mohli dostát svým li.
nanČnim závazkům a neŠlo o
tvrdý náraz'.. konstatoval
piedseda SPOV.

obcím by poďe novely mělo
bí přiděleno celkem 13,5 mi
liardy koÍun' Asi ?,5 miliardy
z této sumy by měly pokťý1
zrušené národnÍ dotačnl titu
ly' cást by byla z rozpočtu MI
CR a cca 4,5 miliardy by se od-
čerpalo ze soucasných daňo-
vých přijmů čt!Ť největšich
měst' současný čtyi a pul ná.
sobek napřÍklad Prahy vůči
jiným méstům by s€ tak Íněl
zredukovat natrojnásobek'

l'řan 
'o? 

- Tisicovka stalostů
č€ských měst a obcÍ se minu
]ou středu sešla před úřadem
vlády' aby podpoŤila chysta
nou zménu zákona o roz
počtovém určeni dani (RUD)'
Př€dseda spolku pl.o obnovu
venkova (SPOV) a starosta
Bělotina Eduard Kavala byl
jednÍm z hlavnich iniciátorú
tohoto pochodu PÍahou' Jeho
cÍlem bylo zr€dukovánl rozdi
lu mezi příjmy úyř největŠich
měst v zemi a dalšÍmi obcemi.

Právě Kavala se ploblema
ti€e rozpočtového urČeni dani
trvale věnuje uz deset let. ,'Po
pnnich neúsp€šných poku
sech v komisi na MV CR jsme
po ujiŠtěnÍ, Že cílem neni li.
kvidovat malé obce' poně|.ud
povolili.

Pak alepřiŠel náraz' kteIým
bylo zjiŠtěni' jak silně se ro.
zevÍraji nnančnÍ nůŽky mezi
matými a velkými sÍďy. na'
psali jsme petici pIoti diskri
minaci v€nkova a prosadili
jsme usnesenÍ v senátu' V
tomto usnesenÍ by]o napsáno'
Že do roku 2008 se rozpoČtové
určenÍ danÍ nusi zrněnit ve
prosÉch malých ob{í' Ale za.
se se nic nedělo,.. zdůvodnil
Kavala' proč se př€d týdnem
Llskutečnilo největšÍ shŤo.
máŽděnÍ starostů v novodobé

,,Proti změně o rozpočtovém
uřčeni daní jsou v podstatě
Jen dvé skupiny' Jedná se o
strany oDs á cssD. protoŽ€
pÉvě ony ovtádají čtyři ne
spravedlivě financovaná
města' Nechápu však vedeni
měst, která nepodpořenÍm
novely o}Ťadou vlastni votiče

NapřÍklad Hranice by podle
návrhu ministerstva ziskaty
o 22,6 milionů ročně vÍce neŽ
doposud' ''NávÍhú na řešenÍ
situace je ale několik' My
chceme jít zlatoll střednl ces.
tou' Kalouskův návrh je podle
mé přiliš tvřdý a parlamen'
tem stejně neproide,.. ř€kl
místostarosta Hranic Mi
roslav wildnef' Ten také po
tvrdil' Že Žádný ástupce més
ta se minulý týden pochodtt
neúčastnil.

'Ziměr menšich měst chá.
peme. chceme ale hájit hlav.
né vlastni záem a nechceme
na nové podobězákonabýl bi
ti. Taképrotojsme se protestu
neúmstnili'.. dodal tÍskový
ÍiluvČi Méstského úřadu Petr
Bakovský'

Poďe Kavaly soucasný sys'
tém rozděluje občany do dvou
kategorii naprivil€gova
ných dvacet prccent a oslnde.
sát procent podřadných, mezi
které patří i města Hřanice Či

,.Nejde Dám o vlastni hospo'
daÍeuÍ obci a měst' celou do
bu pouka,ujemo na nespra-
v€d]ivý daňový základ samo
správ' Podlo nás by měl býÍ
poměr vyrovnaný 1|1. R€.
spektÚeme rovněŽ fákt' Ž€ se
jedná o města s vyŠšimifunl(.
cemi, ale jakým práven bu.
doumi! ceské Budějovice tii.
krát méné neŽPlzeň' kdyŽsev
2ásadé vúbec nelišÍ '.. nechápe
Kavala.
Kdy a jestli vůbec projde

novela partamentem, neni
jasné' .'Mélo to být od piÍštlho
roku Ďatvrdo' Teď nám ate
poslancl řekli, Že kdyŽ to pú.
jde rychle' tak změna zákona
bud€ platnáod roku 2013''. ř€.
k1 bě]otÍÉký starosta' který
vidi v současném návrhu je-
dinečnou Šanci na změnu'

''Jestii se to teď neudélá' tak
uŽ asi njkdy' NénÍ to sice ide'
áI' al€ za t.ch desct mkú je to
ten nejlepŠi návrh' co isem
vidě].'. uzavřcl Kavala.
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