JUDr. Stanislav P o l č á k
předseda, poslanec Evropského parlamentu

Praha, 22. srpna 2018
Č.j. T679-SMSČR-2018

CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZADLUŽENOU OBEC PRAMENY
Ke 100 letům VÝROČÍ ČESKÉ STÁTNOSTI PROKAŽME SOLIDARITU A
POMOZME VYŘEŠIT TO, CO ŘADA MINISTRŮ NEDOKÁZALA!

Vážené paní starostky, vážení pánové starostové,
milí přátelé samospráv,
u příležitosti výročí 100 let české státnosti a pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pana Radka Vondráčka vyhlašuje SMS ČR celostátní
veřejnou sbírku na obec Prameny (Karlovarský kraj), která se dostala do neřešitelné
situace dluhu díky krachu projektu stáčírny minerálních vod.
Kdy jindy než v tak slavném výročí naší státnosti nevzpomenout a reálně něco neudělat
pro jednu malou obec na západě Čech, kterou tíží ekonomická tragédie již více než deset
let. Když obdivujeme slovutné symboly naší státnosti, jako jsou Karlův most či Národní
divadlo, vzpomeňme, že se na ně dokázali skládat z malých příspěvků naši předkové, a
připomeňme si náš závazek solidarity. Obec Prameny se stala jistým symbolem zmaru, kde
ani návštěvy prezidentů, premiérů či ministrů nic nevyřešily, přesto v nich stále žije 119
obyvatel, kteří zde chtějí žít a rozvíjet svou obec. Kdo jiný než samosprávy by měly
v této situaci pomoci jako výraz sounáležitosti obcí, když dosavadní jakkoli dobře míněné
snahy státu pomoct situaci nevyřešily. Třebas i vláda také přispěje příspěvkem či jinou
formou pomoci (bezúročnou dlouhodobou půjčkou).
Proč má sbírka směřovat jen na obec Prameny? Vysvětlení je jednoduché, neboť dle
sdělení Ministerstva financí ČR nezvladatelné dluhy vykazují pouze dvě obce ČR –
Prameny a obec Turovice. Zatímco obec Prameny dluží soukromému věřiteli a bez úhrady
dluhu či dohody s věřitelem nelze dosáhnout řešení situace, obec Turovice má za věřitele
stát a jeho instituce a je proto na jednání politiků a představitelů obce, jak danou situaci
vyřešit (i na její potřeby však SMS ČR pamatuje a navrhuje změnu v insolvenčním
zákonu). Zároveň obec Prameny již prakticky polovinu dluhu ze svých příjmů (zejm.
RUD) a prodejem vlastního majetku splatila.
Pokud každá obec v ČR přispěje na tuto sbírku částkou 10.000,- Kč, bude dluh obce
vyřešen a obec se bude moci zase rozvíjet. SMS ČR zřídilo pro účely této sbírky zvláštní
bankovní účet u MONETA Money Bank, pobočka Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, na který
může každá obec či město nebo jiný podporovatel přispět:

č. účtu 226 590 568 / 0600
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165
telefon: +420 577 688 103, +420 604 345 806
e-mail: info@smscr.cz, web: www.smscr.cz
datová schránka: khcbsyh

Splnění podmínek zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění osvědčil
Krajský úřad Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018 (Oznámení v
příloze). Sbírka je vyhlášena se záměrem jejího ukončení k Vánocům letošního roku, jejíž
výsledek bude zveřejněn, stejně jako zvolená forma pomoci obci Prameny.
Pokud se rozhodne Vaše zastupitelstvo obci Prameny pomoci, v příloze Vám zasíláme
rovněž vzor usnesení zastupitelstva, který je nutno schválit a slouží spolu s výše uvedeným
Oznámením Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 60663/2018 též pro účely Vaší
účetní evidence. Je samozřejmě možné přispívat i opakovaně (např. pokud se k tomu
rozhodne jak současné zastupitelstvo, tak třeba i nově zvolené zastupitelstvo po
komunálních volbách). Přispívat mohou obce, firmy, ale i jednotliví občané. Vyúčtování
této veřejné sbírky proběhne podle zákona do 3 měsíců po jejím ukončení. SMS ČR tuto
akci organizuje čistě na základě snahy pomoci obci Prameny pro bono – pro veřejné
dobro).
Děkuji Vám za Vaši pomoc a výraz solidarity obcí. Jsem přesvědčen, že pod letošní
vánoční stromeček obec Prameny a její občané obdrží od řady obcí a měst naší země
dar, jenž bude tím nejvěrnějším dokladem jejich sounáležitosti.

S úctou
Stanislav P o l č á k, v.r.
předseda SMS ČR
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Příloha k č.j. T679-SMSČR-2018

Vzor usnesení zastupitelstva obce o příspěvku do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši [doplnit] Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL
60663/2018.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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