
Asociace krajů trvá na dodržení memoranda

(26.9.2011)

Třeboň - Sociální služby, zdravotnictví a zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti byly
hlavními tématy 22. zasedání Rady Asociace krajů ČR v Třeboni. Hejtmani také prodiskutovali čerpání
evropských financí po skončení současného rozpočtového období v roce 2013.
     Rada Asociace krajů ČR trvá na dodržení Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, podepsaného kraji a vládou ČR pod
vedením premiéra Jana Fischera. „Vláda se s kraji dohodla na řešení, jejichž cílem je modernizovat a
pro občany zatraktivnit regionální dopravu. V okamžiku, kdy kraje, které do celé záležitosti vložily
stovky milionů korun, vládě uvěřily, začaly racionalizovat dopravu, umožnily vládou zřizované
organizaci ucházet se o evropské finance, začala vláda tvrdit, že memorandum je neplatné a peníze
nedá,“ řekl první místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek. Dodal, že kraje budou trvat na stoprocentním dodržení Memoranda a požadavků z něho
vyplývajících.  
     Hejtmani se také zabývali otázkou čerpání evropských financí po skončení současného
rozpočtového období v roce 2013. Shodují se, že i po roce 2013 by měl být zachován systém
zdůrazňující regionální potřeby. „Současné Regionální operační programy jsou nejrychleji čerpanými
evropskými prostředky. V současné době, kdy stát na kraje přenáší finanční plnění, které by měl
zajišťovat sám, budou evropské prostředky důležitými zdroji pro rozvoj regionů a možná jedinými, ze
kterých budou kraje schopny financovat své rozvojové priority,“ dodal hejtman Martínek.
     Kraje poukázaly na nedostatečné financování sociálních služeb ze strany státu. Pro rok 2012
budou požadovat na zajištění sociálních služeb minimálně 8,5 miliardy korun. „Při neposkytnutí této
požadované minimální částky by byl ohrožen systém fungování sociálních služeb,“ upozorňuje na
rizika hejtman Martínek. V případě, že stát neposkytne krajům dostatek financí na zajištění sociálních
služeb, odmítnou kraje vzít na sebe zodpovědnost za přerozdělení peněz poskytovatelům sociálních
služeb a nechají zodpovědnost přerozdělování nedostatečných zdrojů na Ministerstvu práce a
sociálních věcí.
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