MÌSTO HOROVSKÝ TÝN INFORMUJE
Místní poplatek za provoz
systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních
odpadù (svoz KO) v roce 2011
V prùbìhu mìsíce dubna a kvìtna
2011 dostanete do schránek obálky se složenkami na výše uvedený místní poplatek. Pro rok
2011 je v platnosti Obecnì závazná vyhláška
Mìsta Horšovský Týn è. 4/2010. (platné OZV
vyhlášky naleznete také na internetových
stránkách Mìstského úøadu Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz)
Sazba pro rok 2011 èiní 456,- Kè na osobu.
Poplatek má splatnost do 30. 6. 2011.
Již podruhé rozesíláme nedoplatkové
složenky. Má-li nìkdo nedoplatek z pøedešlých
období, nebude mít na složence èástku 456,-Kè, ale sumu vèetnì pøedchozích nedoplatkù.
Složenky jsou tištìné s textem: svoz KO. Budou
tištìny se stavem ke dni 1. 4. 2011.
Datum splatnosti je uveden v samostatném
políèku vpravo dole pod adresou poplatníka.
Poplatek mùžete uhradit pøiloženou složenkou,
pøevodem na úèet èíslo 1003043019/5500
var. symbol 480000.... (variabilní symbol doplòte
ze složenky), nebo v hotovosti v pokladnì
MÚ v Horšovském Týnì.
(Pokladní hodiny: PO a ST dopoledne i
odpoledne 7.30 – 11.30 hod , 12.00 – 16.30 hod,
ÚT a ÈT pouze dopoledne 7.30 – 11.30 hod,
v pátek je zavøeno ). Tiskopis Urèení spoleèného
zástupce (když nechcete platit nìkolik složenek,
ale jen jednu v souètu èlenù) jsou kdykoliv k dispozici na MìÚ Horšovský Týn, odboru finanèním a
školském, u paní Jany Matulkové nebo pøímo na
pokladnì u paní Ireny Jalovecké a též na
www.horsovskytyn.cz – žádosti a formuláøe.

Ing. Radek Poslední

SLOVO STAROSTY
Okresní hospodáøská
komora Domažlice
ve spolupráci s Mìstem
Horšovský Týn
zve všechny podnikatele,živnostníky a manažery
na workshop na téma
Úloha hospodáøské sféry na rozvoji
konkurenceschopnosti regionu
a role Hospodáøské komory pøi podpoøe tìchto
aktivit Workshop se uskuteèní dne
28. dubna 2011 od 16:00 hodin
v sále Mìstského kulturního zaøízení
v Horšovském Týnì
Všichni podnikatelé, živnostníci a manažeøi
jsou srdeènì zváni.
Úèast prosím potvrïte na tel. 724 325 354,
e-mail: info@ohkdomazlice do 26.4.2011.

Ing. Ladislav V e s e l ý
èlen pøedstavenstva OHK Domažlice
Ing. Josef H o l e è e k
starosta mìsta Horšovský Týn

Horšovský Týn je èlenem
Svazu mìst a obcí ÈR

A je to urèitì dobøe, protože tento svaz s celostátní
pùsobností zastupuje mìsta a obce pøi jednání
s vládou o životnì dùležitých záležitostech pro
rozvoj a další bytí tìchto samospráv. Svaz mìst a
obcí ÈR nesouhlasí s nesystémovými kroky

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

rezortních reforem.
Plánované rezortní reformy
Od roku 2002 existuje víceménì úspìšný
smíšený model veøejné správy. Nyní stát
v pomìrnì výrazné míøe zaèíná tento ustálený
model narušovat. Ministerstvo prùmyslu a
obchodu pøichází s jednotným živnostenským
úøadem, ministerstvo práce a sociálních vìcí
zøizuje „superúøad“ práce, ministerstvo pro místní
rozvoj se opakovanì pokouší plošnì rušit
stavební úøady na obcích se základní pùsobností.
Stát tedy zaèíná velmi razantnì, zato naprosto
nekoncepènì, centralizovat výkon státní správy.
Každé ministerstvo se pøitom ubírá vlastní cestou.
I když z vìcného hlediska lze s nìkterými
zmìnami souhlasit, napø. se sjednocením výplaty
sociálních dávek, není zøejmé, proè by zmiòované
agendy mìly pøecházet na centrální úøady. Svaz
se nebrání diskusi o zmìnì kompetencí, které
územní samosprávy vykonávají pro stát, avšak
zásadnì odmítá zcela nekoordinovanou snahu
jednotlivých resortù, která v koneèném dùsledku
ubere kompetence mìstùm a obcím a zejména
negativnì ovlivní život obèanù, kteøí si za poslední
desetiletí na názvy a lokalizaci úøadù veøejné
správy už zvykli. Pokud mají být jakékoli reformní
kroky provádìny, musí jim pøedcházet dùkladná
analýza a jít o pøedem projednané a systémové
postupy, na kterých by panovala všeobecná
shoda mezi státem, obcemi a kraji. Svaz mìst a
obcí ÈR proto zásadnì nesouhlasí s plošným
rušením stavebních úøadù na obcích se základní
pùsobností, s rušením živnostenských úøadù na
obcích s rozšíøenou pùsobností, a pøestože
podporuje zpøehlednìní a zjednodušení výplaty
sociálních dávek, nesouhlasí s pøesunutím
výplaty dávkových systémù z obecních úøadù
s rozšíøenou pùsobností na novì zøizovaný Úøad
práce ÈR.
Pøíprava novely zákona o rozpoètovém urèení
daní
Ministerstvo financí v únoru pøedstavilo kompletní
propoèty, které mají sloužit jako podklad pro
pøípravu novely zákona o rozpoètovém urèení
daní. Nový zpùsob rozdìlování by mìl zvýšit
pøedevším pøíjmy obcí na dnì tzv. U-køivky.
Výpoèty zohledòují témìø všechny dlouhodobé
požadavky Svazu. Kritéria pro pøerozdìlování
sdílených daní by mìla být rozšíøena o poèet žákù
základních a mateøských škol. Dotaci na žáka,
která slouží k úhradì neinvestièních nákladù, by
tedy nadále získávaly pouze obce, které tyto školy
zøizují. Navíc by získaly rovnìž èást ze sdílených
daní. Váhu kritéria ministerstvo navrhuje ve výši
5%. Svaz požádal o informaci, s jakou prùmìrnou
èástkou neinvestièních nákladù na žáka se v modelu poèítá. Døíve se hovoøilo o odpovídající
èástce zhruba 8 tisíc Kè. Ministerstvo financí
rovnìž souhlasilo s požadavkem rozpuštìní
dotací do sdílených daòových pøíjmù. Aktualizace
dotaèních titulù však nenaplnila oèekávání a navíc
se tato snaha setkala s neochotou na stranì
výdajových ministerstev. Zejména z tohoto
dùvodu proto dojde k plošnému krácení všech
dotací tak, aby výsledná èástka 1 mld. Kè mohla
sloužit k posílení daòových pøíjmù obcí okolo 5 tisíc obyvatel, jejichž pøíjmy na obyvatele jsou dnes
nejnižší. Vzhledem k tomu, že úèinnost novely
rozpoètového urèení daní se pøedpokládá spíše
od roku 2013, požádal Svaz, aby souèasnì
s pøípravou státního rozpoètu na rok 2012 došlo
k vyèlenìní výše uvedené èástky, která by tìmto
obcím byla poskytnuta formou neúèelového
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pøíspìvku. Od roku 2013 by se pak stejná èástka
stala souèástí sdílených daní. Nevyslyšen
zùstává požadavek Svazu zaøadit mezi sdílené
danì také danì spotøební, jejichž výnos zatím
plyne pouze do státní kasy. Naopak se hovoøí a do
orientaèních výpoètù budoucích zdrojù se zahrnují
pøíjmy ze zdanìní hazardu a upravená daò
z nemovitostí. Zcela novým tématem se pak stal
vliv pøedpokládaného zvýšení DPH pro úèely
úhrady nákladù souvisejících s daòovou
reformou. Svaz mìst a obcí ÈR bude i pøi dalších
jednáních požadovat, aby pøerozdìlování daní
zohledòovalo pøedevším služby, které mìsta a
obce vykonávají a zajiš•ují. Hlavní roli nemohou
hrát pouze èísla a procenta.
Èásteèná kompenzace sníženého pøíspìvku
na státní správu
Svaz dlouhodobì upozoròoval na nelogiènost domnìlé náhrady sníženého pøíspìvku na pøenesený výkon státní správy zvýšenými výnosy ze sdílených daní. Tento pøístup obsažený ve státním
rozpoètu na rok 2011 nejvíc dopadá na obce s rozšíøenou pùsobností, které mají malé správní centrum, ale zajiš•ují èinnost pro velký obvod. Nyní by
mìly tyto obce získat alespoò èásteènou
kompenzaci. Již v srpnu loòského roku v rámci
pøipomínkového øízení upozoròoval Svaz, že
snížení pøíspìvku na pøenesený výkon státní
správy nepøedstavuje úsporu veøejných
prostøedkù, ale pouze pøenos nákladù ze státního
rozpoètu do rozpoètù samosprávy. Zpochybòoval
rovnìž zamýšlenou náhradu prostøednictvím
sdílených daní, které mají sloužit na úhradu
èinností v samostatné pùsobnosti. Konkrétní
výpoèty pro obce s rozšíøenou pùsobností chybný
pøístup plnì potvrdily. V návaznosti na jednání
pracovní skupiny obcí s rozšíøenou pùsobností
sdružených ve Svazu došlo k návrhu neúèelového
pøíspìvku, který vychází z rozdílu mezi
zkráceným pøíspìvkem a pøedpokládaným
nárùstem daòových pøíjmù.
Pùvodní seznam obsahoval pouze nìkteré obce.
Nespokojenost øady aktivních èlenských obcí
Svazu (i Horšovský Týn) vedla ke vzniku návrhu
Rozpoètového výboru rozšíøit kompenzaci na
vìtšinu obcí tzv. III. typu. Pøi projednávání ve
druhém ètení, které probìhlo 16. bøezna, ministr
financí uvedl: „Dìkuji rozpoètovému výboru jak za
projednání, tak za doporuèení Snìmovnì pøijmout
tuto novelu zákona o státním rozpoètu. Souèasnì
chci øíci, že akceptuji doporuèení rozpoètového
výboru, aby o 41 milionù korun byly posíleny
prostøedky kompenzující pøíspìvek na státní
správu, takže to èíslo bude koneèné. Nebude 174,
ale 220 milionù korun.“(pro naše mìsto cca 830
tis.kè)
Tøetí ètení se pøedpokládá ještì na této schùzi
Poslanecké snìmovny. Svaz již nyní usiluje o opìtovné navrácení výpoètu pøíspìvku na pøenesený
výkon státní správy na úroveò roku 2010.
Na závìr svého pøíspìvku bych rád podìkoval
všem poslancùm Parlamentu Èeské republiky,
zvoleným za Plzeòský kraj, které jsem oslovil a
požádal o podporu ve vìci neobdržení
kompenzace sníženého pøíspìvku na státní
správu.

Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta
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