
 

 

 

 

Vážený pane premiére,  

 

obracím se na Vás jménem naší obce a pevně věřím, že jménem i všech jejích občanů. Říká 

se, že pokud někomu věnujete klíč od svého domova, platí, že jej považujete za blízkého 

člověka, za někoho, komu se nebojíte svěřit svůj majetek i bezpečí, neboť jej pokládáte za 

přítele. A pokud o něčem prohlásíme, že je to klíčové, myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.  

 

Přijměte proto klíč od naší obce jako pozvání k její návštěvě, ale i jako projev důvěry, že Vaše 

vláda myslí skutečně vážně své závazky, jak je v oblasti financování samospráv přislíbila ve 

svém Programovém prohlášení, v němž uvádí, že „cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, 

která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů 

na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve 

vyspělých zemích Evropské unie.“ (str. 5 Programového prohlášení vlády).  

 

Tento klíč je rovněž prosbou o podporu změny financování samospráv, jak je Vaší vládě 

navrhuje Ministerstvo financí ČR. Žádáme Vás, abyste se vahou Vaší osoby zasadil o brzké 

prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní k dosažení cílů Vaší vlády, jak jsou shora 

citovány z jejího prohlášení. Naše obec tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás dovoluji 

tímto dopisem informovat. Mohl bych zde vypočítávat, s jakými starostmi se potýkáme, jak 

plánujeme rozvíjet naši obec, jaké investice pro lepší život občanů chceme uskutečnit a jak je 

pro nás klíčové tento návrh zákona prosadit. Namísto toho si jen dovolím uvést, že jste 

klíčovou osobou k prosazení tohoto návrhu. Mimo vlastní pozvání k návštěvě naší obce Vás 

proto zdvořile žádám o podporu změn ve financování samospráv v souladu s prohlášením 

Vaší vlády. 

Ano, považujte, prosím, tento dopis pro naši obec za skutečně klíčový.  

 

S přáním na viděnou v naší obci Vás zdraví a  

symbolický klíč od obce zasílá jménem všech jejích občanů 

 

 

V Pusté Kamenici dne 8.9.2011  

                                                                                                               Miroslav Myška 

                                                                                                                     starosta 

      

Vážený pan  

RNDr. Petr Nečas 

předseda vlády 
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