Po hlasování v poslanecké sněmovně bude na tomto místě zveřejněno jak
hlasovali jednotliví poslanci zvolení v Královéhradeckém kraji !
________________________________________________________________

Otevřený dopis !

Vážené poslankyně, vážení poslanci z Královéhradeckého kraje,
obracíme se na Vás ve věci připravované novely RUD, která se nás bezprostředně dotýká.
Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o rozpočtovém určení výnosů některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní, RUD). Cílem uvedeného návrhu novely zákona je zmírnění stávajících
neodůvodněných rozdílů v příjmech samospráv ze sdílených daní.
Zákon o RUD byl vždy ryze politickým rozhodnutím, které neodráželo skutečné potřeby
obcí a měst v České republice, a neodůvodněně zvýhodňovalo města jako jsou Praha, Brno,
Ostrava a Plzeň. Rozdíl v příjmech těchto čtyř měst a příjmech ostatních měst a obcí ČR je
propastný a ve světě nemá obdoby. Na jedné straně máme obce a města, která nemají
finanční prostředky na zajištění životně důležitých věcí, jako jsou opravy a rozvoj
infrastruktury, zajištění základní dopravní obslužnosti, školství, provoz veřejného osvětlení
atd. a na druhé straně máme čtyři města, ve kterých žijí pouze 2 miliony obyvatel naší země
(to je cca 20%), která získávají z rozpočtového určení daní téměř 50% veškerých příjmů.
Vy budete rozhodovat o přijetí či nepřijetí výše zmíněné novely zákona o RUD. Dle
našeho názoru je Vaše pozice při hlasování jednodušší o skutečnost, že ani jedno město,
kterého se týká krácení finančních prostředků z RUD, neleží v Královéhradeckém kraji.
Naopak, u absolutně všech obcí a měst našeho kraje by došlo k navýšení jejich rozpočtů o
významné částky.
Proto žádáme Vás, poslance zvolené za Královéhradecký kraj, o podporu a přijetí novely
zákona o rozpočtovém určení daní, kterou zpracovalo Ministerstvo financí ČR.

V Broumově dne 8.9.2011

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko

Ida Seidlmanová
předsedkyně DSO Policko

Návrh Ministerstva financí ČR a jeho dopad na Královéhradecký kraj:
Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň
Zbývající obce a
města ČR

2 096 366 obyvatel
(19,95%)
8 408 399 obyvatel
(80,05%)
10 504 765

Doposud
52 140 865 tis.Kč
(44,64%)
64 659 162 tis.Kč
(55,36%)
116 800 027 tis.Kč

Návrh Mf ČR
47 179 472 tis.Kč
(37,65%)
78 120 533 tis.Kč
(62,35%)
125 300 005 tis.Kč

Rozbor Královéhradeckého kraje:
Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
Okres Jičín
Okres Náchod
Okres Rychnov n.Kn.
Okres Trutnov
Celkem

Doposud
1 391 969 tis.Kč
581 213 tis.Kč
822 044 tis.Kč
567 727 tis.Kč
905 869 tis.Kč
4 268 822 tis.Kč

Návrh Mf ČR
1 545 524 tis.Kč
731 709 tis.Kč
1 030 338 tis.Kč
736 388 tis.Kč
1 107 905 tis.Kč
5 151 864 tis.Kč

U žádného města ani obce nedojde ke snížení. Celkový přínos pro Královéhradecký kraj je
883 042 tis.Kč

