
Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení hosté, 

Nejdříve bych Vás chtěl poprosit o minutu ticha za nedávno zesnulého Jardu 
Perlíka, dlouholetého předsedu našeho Sdružení. Čest jeho památce. 

Jsem velice rád, že vás mohu oslovit po dlouhé době na Sněmu SMOPK a to 
„naživo“. Všichni moc dobře víme, čím jsme si museli za poslední téměř 2 roky 
projít. Situace nebyla příznivá k setkáváním v takovém to formátu a o to víc 
jsem potěšen a Vy doufám také, že se můžete s kolegy starostkami a starosty 
potkat zde v Klatovech napřímo a popovídat si o práci v obcích. 
Nebudu Vás zatěžovat dlouhým proslovem, a proto zmíním jen střípky toho co 
se ve Sdružení událo od posledního Sněmu a spíše se zaměřím na výhled do 
budoucnosti.  
Jak víte Sdružení hájí zájmy obcí zejména na krajské úrovni, a proto úzce 
spolupracujeme s Plzeňským krajem. V návaznosti na to jsme si stanovili i 
priority SMOPK.  
Sdružení dlouhodobě podporuje aktivity PK ohledně údržby silnic zejména III. 
tříd, které jsou pro obce venkovských oblastí velmi důležité. Jsme rádi, že se 
podařil vcelku bezproblémový přechod nového dopravce v rámci obslužnosti 
kraje. Vyvíjeli jsme aktivity při nastavování krajských dotačních titulů, zejména 
v rámci PSOV, v době „lockdownů“ kdy predikce příjmů do krajských a 
obecních rozpočtů byla špatná. Jsme rád, že se podařilo zachovat většinu podpor 
obcím v rozumné výši. Naše organizace se aktivně angažuje i v projektu PK 
„Zdravá krajina“ a v oblasti zásobování pitnou vodou – páteřní síť vodovodů. 
Celkově oblast životního prostředí je téma, které Sdružení zajímá a aktivně se 
účastní různých projektů a akcí. Podílíme se i diskusích v oblasti v poslední 
době nejvíce turbulentní – zdravotnictví a sociální služby. Sdružení podporuje 
zachování dostupné péče hlavně ve venkovských oblastech, která jak jistě víte 
není všude ideální. Poslední větou ve výčtu aktivit se dotknu situace kolem 
COVIDU. Nechci o tomto vést dlouhé diskuse a tak mi jen dovolte ukázat 2 
grafy, ale hlavně poděkovat Vám zástupcům obcí jak jste se s touto situací 
vypořádali, mnohdy i bez přispění státu a také poděkovat paní hejtmance Iloně 
Maurizové a krajskému koordinátorovi MUDr. Benešovi, že PK byl jedním 
z mála který nemusel svoje pacienty  s COVID převážet na lůžka mimo svoje 
území. 



 

 
Mohl bych pokračovat celou řadou dalších aktivit, ale spíše se zaměřím na naši 
budoucí činnost. 



Jak již jsem uvedl naše aktivity směřují primárně do PK a tak i do budoucna 
bude naším hlavním partnerem PK a tímto bych mu chtěl za dosavadní 
spolupráci poděkovat. Budeme se i nadále věnovat podpoře obcí zejména ve 
venkovském prostoru v ohledech dopravní obslužnosti, dostupnosti služeb a  
celkového rozvoje. Nadále chceme úzce spolupracovat s obdobnými 
organizacemi jako je SMO ČR, jakožto legislativní připomínkové místo, ale i 
krajskými organizacemi Sdružení měst a obcí jihočeského kraje, Sdružení obcí 
Libereckého kraje, Sdružením místních samospráv a ostatními spřátelenými 
organizacemi. 
Další oblastí, ve které chceme do budoucna být aktivní je i přeshraniční 
spolupráce. Vím, že řada z vás je spojena se svými partnerskými obcemi a městy 
a jste v tomto aktivní. Sdružení ale chce vystupovat aktivně v našem 
příhraničním regionu a dnes tak je nastaveno může být partnerem pro spolky 
obcí u našich německých sousedů. Myslím, že se nemáme v naší činnosti za co 
stydět a naopak můžeme našim partnerům ukázat že dokážeme prosazovat 
zájmy i nejmenších obcí a efektivně pracovat ve prospěch všech našich členů. I 
z tohoto důvodu jsme dnes na naše setkání pozvali paní ředitelku Centra Bavaria 
Bohemia, která vám představí některé aktivity, které s v přeshraniční spolupráci 
připravují. 
Jako poslední, ale za mne snad nejdůležitější prioritu Sdružení považuji oblast 
komunikace mezi našimi členy. Doba, kterou jsme v posledních dvou letech 
zažili, byla náročná na naši práci. Za nejhorší ale považuji to, že jsme se 
nemohli setkávat a společně komunikovat naše starosti a radosti. Celkově to 
vedlo a vede k polarizaci nejen na úrovni obcí ale celé společnosti. Pokud se 
„zavřeme za svými vrátky“ a nebudeme se spolu setkávat a komunikovat nikam 
se neposuneme. Jedním z nástrojů kterým chceme komunikaci v našich obcích 
zefektivnit je připravovaný nový web Sdružení. Chceme aby se členové 
navzájem inspirovali v práci a proto je naším záměrem ukazovat ostatním co se 
někde povedlo jakého úspěchu ta která obec dosáhla. K tomu by měl sloužit 
katalog dobrých praxí. Určitě budeme nadále podporovat setkávání našich 
členských ale i nečlenských obcí v různých tématech a to jak formou seminářů, 
školení či jiných akcí.  
Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za vykonanou práci v této nelehké 
době. Bez vás a vaší práce by Sdružení nebylo nic a proto ještě jednou děkuji a   
chtěl bych všem popřát hlavně zdraví, mnoho elánu do další nelehké obecní 
práce.   
 



Přijmete prosím za svoje úsilí moji velkou poklonu a poděkování.  

Za celé Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a jeho sekretariát 

Mgr. Rudolf Salvetr  

 


