
 

 
 

II .  Setkání starostů  a  místostarostů  Jihomoravského kraje 
 

           

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dámy a panové,   

 
srdečně Vás vítáme na II. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje, na které jsme 

Vás společně s panem starostou Znojma Petrem Nezvedou a partnery pozvali. 

 
Krajské setkání probíhá v době, kdy se opět připravuje řada reforem a kdy se stále více musí samosprávy 

spoléhat sami na sebe bez pomoci státu. Neproběhla žádná reforma státních úřadů, za to pro obce 

přibývají povinnosti a peněz na realizaci cílů samospráv se nedostává.  

 
Na prvním ročníku setkání v dubnu roku 2006 jsme se věnovali tématice dotací a problémům, které 

s sebou přináší administrativa čerpání. V letošním roce bychom Vám rádi přednesli zcela novou myšlenku, 

neboť dle našeho názoru je současný stav toku veřejných financí jak ve státě tak v EU v nesouladu se 

smyslem demokratického zřízení. Na místo toho, aby daně vybrané od občanů rozdělovali politici, které si 

svobodně zvolili, rozhodují o přerozdělení daní výhradně úředníci ! (ať čeští či evropští). Naším cílem je 

otevřeně diskutovat o nových mnohem přijatelnějších způsobech účelového využití veřejných financí. Také 

pro to podpořte PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. Podstatou petice je posílit 

rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací anebo se vzdalují obcím a městům. O petici se 

v poslední době velice zajímají i masová média jako např. Česká televize, televize Prima a některé deníky a 

odborné měsíčníky. 

 
Byli bychom velice rádi,  aby Vám mohl Regionservis více pomoci. Jako jediní v zemi tak 

činíme bez dotací tj. bez potřeby veřejných prostředků. Angažujeme komerční sektor, který má o 

rozvoj měst a obcí zájem. Je mi ctí, že našimi dlouhodobými partnery, kteří Vás podporují, jsou společnosti 

jako AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., společnost Microsoft s.r.o., Elstav lighting s.r.o., 

ČSOB a mnozí další partneři. 

 
 
Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům přízeň a užijte si dnešní setkání. 

 
 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAM: 
 
 
 
 
 

I I .  Setkání starostů  a  místostarostů  Jihomoravského kraje 

termín: 16. října 2007 (úterý) 

místo konání:  

ZNOJMO, HOTEL PRESTIGE****, Pražská 100, 669 02 Znojmo http://www.hotel-prestige.cz 

 
ZAMĚŘENÍ:  

ZMĚNA DANÍ A PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCÍ NA ROK 2008 S VÝHLEDEM 
 
programem provází Tomáš Staněk 

 
9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

 Pozdravení účastníků: Ing. Petr Nezveda, starosta města Znojmo 

 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

 
Dopolední panel: ZMĚNA DAŇOVÝCH ZÁKONŮ  

10:00 Změny daňových zákonů a dopady na rozpočty samospráv 
 Mgr. Jan NECKÁŘ, odborník na daně, Katedra finančního práva Masarykovy univerzity Brno 
 
 

Komerční panel: PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 

11:00 Tomáš KUBÍN, vedoucí Oblastního managementu E.ON Česká republika s.r.o. 
11:05 Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR Antoš s.r.o. 

15 minut přestávka na kávu a občerstvení 
 
 
Dopolední panel: ROZPOČET 2008 a financování politických cílů samospráv 

11:25 Rozpočet 2008 a financování politických cílů samospráv v souvislostech 
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

20 minutová diskuze k prezentovaným tématům 

30 minut přestávka na kávu a občerstvení 
 
 
Odpolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE 

12:45 Informační město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky 
Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 

13:15 Bezpečné město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti 
Ing. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Fakulta dopravní ČVUT v Praze   
 

 

13:45 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY 
 
 
14:30 ODPOLEDNÍ MORAVSKÉ STYLOVÉ POHOŠTĚNÍM S HUDEBNÍM DOPROVODEM 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 16.října 2007     
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste ve hře o zajímavé ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace 

Název vašeho města:       

Vaše příjmení:       
STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK EKONOMICKÝ ŘEDITEL Vaše funkce 

(zakroužkujte): ŘEDITEL 
ROZVOJE REFERENT JINÁ (uveďte):  

             ............................................................ 

Kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se vám: 
 

Líbí Nic moc Nelíbí Objektivní hlavní důvod proč (uveďte):                                      
 

 
 

 
 

 
 
 
............................................................................... 

 
Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Co byste chtěli ve Vaší obci  aktuálně nebo v krátkém výhledu řešit?  
(můžete zaškrtnout více kolonek) 

 Odpadové hospodářství, technika a technologie       
      pro využití odpadů atp.        

 Moderní osvětlení   
 

 Komplexní řešení staveb 
 

 Účetní a daňové poradenství, controlling čerpání  
      dotací ze státního a evropského rozpočtu apod. 

  Podrobné informace z oblasti energetiky 

 

 Výhodný nákup elektrické energie  

 

 Výpočet daňových příjmů na r.2008 + výhled 2009 
a tabulky 10letého vývoje příjmů a výdajů (zaváděcí 
cena 2 261 Kč vč. DPH)  

 

 Dětské/ká hřiště 

 Strategický plán rozvoje města 

 Ekonomické a projektové 
poradenství 

 Podstatné zefektivnění organizací  
      zřizovaných městem 

 Zavedení Projektového řízení nebo 
ISO, či CAF 

 Jiné (uveďte prosím): 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 
 
 

 
VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 

 
 
 
 



 
 

 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Fond Regionservisu na podporu rozvoje malých obcí 
 

POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 
 
Obecná ustanovení, základní informace: 
Grant programu Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které pravidelně navštěvují akce pořádané naší 
společnosti, financování grantu probíhá formou kumulace kapitálů z registračních poplatků, které hradí účastníci na 
krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč včetně DPH 19%.  
 
Jelikož setkání pořádané společnosti Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, 
partnerských společností, chceme využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková 
částka, jenž bude rozdělována v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2007 
odhadujeme výnosy ve výši cca 200.000 - 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo Grant zrušit či změnit, 
upravit apod.  a to vždy na uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat, jedná se o 
prostředky soukromé společnosti.  
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 20%  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 30% 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální podíl dotace na projektu 50% 

 
Postup výběru vítěze:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou. Postupující je povinen uhradit náklady (pronájem místnosti, stravování, 
technika atd.) na druhé kolo (ve výši cca 500,- Kč na osobu dle místa konání).  
 
Datum uzávěrky podání projektů na „GRANT REGIONSERVIS 2007“: 31. prosince 2007 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace: nejpozději do konce roku 2008 (resp. do 1. poloviny roku 2008) 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz
 
Podporované priority v roce 2007:  

1. Bezdrátový rozhlas  

2. Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů)  

3. Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, atd.) 

4. Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky 

5. Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení) 

6. Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu obce 

 

ZCELA NEVHODNÉ ŽÁDOSTI jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, 
nákladů na povolení atp. 
 



 
 

 
 
 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt !
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Nezisková organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří řádně uhradili poplatek a registrovali se tak 
do grantu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce dph, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
Časté dotazy: 
 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 
Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej 
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 
Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. výměnu veřejného osvětlení celé obce, budete 
potřebovat sumu 500.000,- Kč. Můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze 
v případě, že projekt není dále financován jinou dotací ! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní  mobiliář za 
stovky tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o 
naší dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 
Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá ? 
Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis profinancuje Váš projekt dle uvedených podmínek formou 
předfakturace nákladů na realizaci projektu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
PARTNEŘI SETKÁNÍ: 
 
 

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. 
Provozovna Plzeň  
Hankova 14, 301 33  Plzeň 
tel.: 377 237 364 fax: 377 224 279 
e-mail: plzen@avecz.cz  URL: www.reodepona.cz  

Kontaktní osoba:  Bc. Jakub Lev 

Poskytované činnosti a služby:  - svoz SKO - svoz separovaného odpadu - svoz odpadkových košů - kontejnerová 
služba - provoz sběrných dvorů - mezisklad NO v areálu Hankova - strojní čištění komunikací - zimní údržba komunikací 
- skartace dokumentů a datových nosičů - štěpkování dřevní hmoty - zajištění komplexních služeb v odpadovém 
hospodářství - poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Vlastní technika:  ano 
 

MICROSOFT S.R.O. 
BB Centrum, budova Alpha 
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 
Tel: +420-2611 97 111 Fax: +420-2611 97 100 
E-mail: msczech@microsoft.com Personální oddělení: msczslhr@microsoft.com 

Kontaktní osoba pro veřejnou správu: Ing. Rostislav Babarík  Email: Rostislav.Babarik@microsoft.com 
 
Pobočka Praha a zastoupení pro Čechy: 
ELSTAV LIGHTING, S.R.O. 
Poupětova 1339/3, 170 04 Praha 7 

Systémy nouzového osvětlení, kancelářské, průmyslové, nemocniční i veřejné osvětlení, světelně tech. výpočty a 
návrhy. Pověřená osoba, vedoucí pro zastoupení Čechy: Roman Záborský tel.: 266 710 649 fax: 266 710 011 mobil: 
731 117 220, 602 268 991 e-mail: praha@elstav.cz   zavodsky@elstav.cz

 
ČSOB EU CENTRUM 
Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU 
Jméno: Bedřich Štogl  Telefon: 261 359 229  E-mail: Bstogl@csob.cz  Fax: 261 359 800 
Jméno: Jakub Tomaštík  Telefon: 261 359 109  E-mail: Jtomastik@csob.cz 
Jméno: Jan Hanuš  Telefon: 261 359 156  E-mail: Jahanus@csob.cz 

 
O-CONSULT S.R.O. 
Jiráskova 465, 460 01 Liberec 1 
Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01 Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E-mail: o-consult@o-consult.cz 

www.o-consult.cz  Audity obcí, obecně prospěšných společností, nadací  
Kromě předepsaných oblastí z auditorských směrnic se zaměřujeme na oblast plnění rozpočtů a naplňování jeho příjmové 
a výdajové části. Zaměřujeme se však především na správné vyčíslení (a vykazování) majetku, jeho úplnost a evidenci. 
Samozřejmě kontrolujeme i oblasti, na kterých je zvláštní zájem o prověření ze strany objednatele. Součástí kontroly 
může být i prověření hospodaření v účelových zařízeních obce, resp. v jimi zřízených obchodních společnostech. 
Zaměření auditů neziskových společností a obcí je i na zásadní posouzení správnosti vykazování ziskových činností, 
podléhajících zdanění dani z příjmů. 

 
TR ANTOŠ s.r.o. 
Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 
tel: +420-481322351, 481549361  fax: +420-481323194  Infocentrum: tr@trantos.cz 
TR ANTOŠ S.R.O. truhlářská firma, specializující se na masivní dřevo držitel ISO 9001:2001 

INTERIÉRY: hotely, domy pro seniory, priváty, penziony, restaurace 
OPRAVA STARÉHO NÁBYTKU: období 1890 - 1930 - masivní smrk + borovice, výkup, oprava a prodej 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA: certifikace ČSN EN 1176   
návrh, výroba a montáž po celé republice profesionalita, rychlost, záruční a pozáruční servis 

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
Právní forma: Akciová společnost 
IČO: 46678468 DIČ: CZ46678468 
Telefon: +420 257 406 000 Fax: +420 257 406 001 E-mail: info@hochtief.cz  

Tisková mluvčí: alena.cechova@hochtief.cz  Útvar Nákup: nakup@hochtief.cz  Web: http://www.hochtief.cz 
název společnosti: Gopas, a.s. 
sídlo společnosti: Kodaňská 46, Praha 10, 10100 
IČO: 63911035 DIČ: CZ63911035 
 

Typy kurzů Počítačová škola Gopas nabízí ve svých školicích střediscích následující typy kurzů: běžné kurzy, skupinové 
kurzy a kurzy na míru. Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Používání výpočetní techniky se stalo samozřejmou 
součástí pracovních činností ve všech organizacích. Počítačová gramotnost je pokládána za nezbytný předpoklad pro 
efektivní využívání všech možností, které nám počítače nabízejí. Základní formou vzdělávání v oblasti výpočetní techniky 

http://www.reodepona.cz/
mailto:msczech@microsoft.com
mailto:msczslhr@microsoft.com
mailto:praha@elstav.cz
mailto:zavodsky@elstav.cz
http://www.o-consult.cz/
mailto:tr@trantos.cz
http://www.gopas.cz/Clanek.aspx?IDClanku=75
http://www.gopas.cz/Clanek.aspx?IDClanku=76
http://www.gopas.cz/Clanek.aspx?IDClanku=76
http://www.gopas.cz/Clanek.aspx?IDClanku=77


 
 

 
je účast na kurzech doprovázená procvičováním v praxi. Pro dosažení optimálního výsledku vzdělávacího procesu je třeba 
správně zvolit typy a počty kurzů, kterými musí pracovník projít, aby dosáhl požadované úrovně znalostí a zkušeností 
nutných pro vykonávání své funkce. Účast na kurzech je náročná jak z časového, tak i finančního hlediska. Pro 
minimalizaci nákladů na dosažení cílového stavu je třeba vycházet ze stávajících znalostí a zkušeností pracovníků, 
stanovit optimální posloupnost kurzů a po jejich absolvování ověřit úroveň dosaženého vzdělání.  Existují však v 
jednotlivých organizacích ucelené vzdělávací programy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v této oblasti?  Lze účinně 
vzdělávat zaměstnance tak, aby dokázali programové prostředky využívat skutečně efektivně? Lze měřit jejich reálné 
znalosti a efektivitu prostředků vynaložených na jejich vzdělávání? Odpověď na tyto otázky zní jednoznačně ANO. 
Počítačová škola GOPAS nabízí za tímto účelem svým klientům spolupráci při vytvoření komplexních systémů vzdělávání 
na míru, které se stávají jedním ze strategických modulů efektivního řízení lidských zdrojů. 

Lázně Hodonín                                                    Lázně Lednice 
Měšťanská 140                                                      Břeclavská 700 
695 04 Hodonín                                                            691 44 Lednice 
tel.: + 420 518 395 501                                                tel.: + 420 519 304 811 
fax.: + 420 518 344 274                                             fax.: + 420 519 304 873 
www.laznehodonin.cz www.lednicelazne.cz  
 

BNSOFT s.r.o. 
Bezručova 3 669 02 Znojmo 
IČO : 26968959 DIČ : CZ26968959 
Tel.: 515 300 611 Mob: 728 121 905 Fax.: 515 300 642  
Email: bnsoft@bnsoft.cz  www.bnsoft.cz 

AQE advisors, a. s.   
Moravské nám. 3  Brno - město  602 00   
Tel.: +420 542 519 147  Fax:+420 542 210 242   
IČO: 269 54 770 

Společnost AQE advisors, a. s. poskytuje komplexní konzultační služby v oblasti strategických 
dokumentů, finančních plánů a internich řádů a směrnic municipalit. Specializujeme se výhradně na problematiku 
územně samosprávných celků. Na trhu působíme již od roku 1995 a od té doby jsme spolupracovali s více než 1 700 městy 
a obcemi. Více jak 170 z nich využívá náš ekonomický software FISO.  

Jižní Morava  
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Středisko služeb zákazníkům  
Poštovní přihrádka 54  656 54 Brno  

E.ON Česká republika, s.r.o. operativně realizuje a aplikuje strategii E.ON na českém trhu. Svou přítomností 
v Čechách a detailní znalostí podnikatelského prostředí je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních záležitostí 
koncernu v České republice. E.ON Česká republika, s.r.o., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice 
zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny 
a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laznehodonin.cz/
http://www.lednicelazne.cz/


 
 

 
 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K 2007 
var. 

symbol 
charakter 

akce název dny termín místo 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

2110 
krajská 

konference II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 16.říjen (út) Brno 

10111 
krajská 

konference II. Odborné setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 
15.listopadu 

(čt) Jihlava 

5111 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                      
v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Michala Rabase                                                  1 

4.prosince 
(út) Pardubice 

1112 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                       
za osobní účasti pana hejtmana Ing. Petra Bendla 1 

11.prosince 
(út) Praha 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2008 
var. 

symbol 
charakter 

akce název dny termín místo 

L E D E N 

6103 
krajská 

konference III. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 15.1. (út) Olomouc 

9101 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                         
v roce 2007 pod záštitou paní ministryně Mgr. Dany Kuchtové                    1 22.1. (út) 

Český 
Krumlov 

Ú N O R 

1102 
odborné 
fórum 

III. Ekonomické fórum České republiky                                                                      
II. Povolební ples starostek a starostů, aneb my s politiky tančíme 

1 1.2 (pá) Praha 

3102 
krajská 

konference 
IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje                                       
pod záštitou hejtmana Petra Skokana 

1 7.2. (čt) Liberec 

2102 
odborné 
setkání 

II. Konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v ČR,                              
žádat budeme o záštitu pana ministra dopravy ČR 

1 19.2. (út) Brno 

8106 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje          
pod záštitou hejtmana Ing. Evžena Tošenovského 

1 26.2. (út) 
Ostrava    

Hotel Atom 

B Ř E Z E N  

4103 
mezinárodní 

setkání 
I. Č*A*S SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ČR a SR                     2 upřesníme    Praha 

17103 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                           
pod záštitou pana primátora Statutárního města Teplice Jaroslava Kubery 

1 4.3. (út) Teplice 

11104 
krajská 

konference 

III. Ekonomické fórum a IV. Setkání starostů a místostarostů 
Karlovarského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky a 
starosty města Mariánské Lázně 

1 13.3. (čt) 
Mariánské 

lázně 

15101 
neformální 

setkání   III. Zimní škola & III. Zimní olympiáda veřejné správy 3 
12.3.-14.3.  

(st - pá) 
Janské 
Lázně 

1203 zájezd II. Lyžařská škola v italských alpách Bormio 7 29.3.-5.4. Itálie Bormio 

D U B E N 

4104 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje                              
pod záštitou pana poslance za Zlínský kraj Mgr. Tomáše Úlehly 1 15.4. (út) Luhačovice 

 K V Ě T E N 

15105 
krajská 

konference 
V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                                
v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Pavla Bradíka 

1 13.5. (út) 
zámek 

Dětenice 

 Č E R V E N 

1106 
celostátní 

setkání 
III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR               
v roce 2007 pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. Mirka Topolánka              1 10.6. (út) Praha 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

13109 
krajská 

konference 
IV. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje                                          
pod záštitou pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna   1 16.září (út) Plzeň 

 
PROGRAMY, PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ PODROBNOSTI ZÍSKÁTE V PŘEDSTIHU  

MIN. 1 MĚSÍC NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

http://www.regionservis.cz
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