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- Generální partner programu Regionservis (2007) - 

 

Regionservis a Elstav lighting si Vás dovolují pozvat na reprezentativní akci s odborným programem, 

pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského 

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 
termín: 19. června 2007 (úterý) 
místo konání: OSTRAVA, Kongresové centrum Hotel ATOM****, Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh 

cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ZASTUPITEL 

zaměření a hlavní tématika:  
DOPRAVA, FINANCE, VODNÍ HOSPODRÁŘSTVÍ, finanční plánování obcí a měst, systémová řešení 
politických cílů starostek a starostů. Efektivní metody financování rozvoje samospráv, externí zdroje příjmů 
pro investice a nástroje pro zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro občany ! 
 
PROGRAM: programem provází RNDr. Radovan Kunc  

Prezence od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod.  
9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 
9:35 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o  
 
Dopolední panel: KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE  
9:45 Aktuální stav a realizace staveb dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji 
 Ing. Josef FOJTÍK, Odbor infrastruktury a spec. staveb. úřadu MD ČR, Sekce investic a dopravní infra. 
10:15 FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ POLITICKÝCH CÍLŮ SAMOSPRÁV, vývoj ekonomiky a souvislosti 

Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  
 20 minutová diskuze k uvedeným tématům 
 
Komerční panel: PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 
11:35 Ing. Martin STANČÍK, marketingový ředitel divize Ostrava Hochtief CZ a.s.   
11:40 Jaroslav VOŽDA, vedoucí prodeje spol. A-TEC servis s.r.o. 

11:45 Hospodaření s majetkem a zdroji samospráv,  
 Ing. Dalimil VÍTEK, odborník na projektové řízení a zástupce společnosti Myland s.r.o. 

následuje 30 min. přestávka na kávu a občerstvení 
 
Odpolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE 
12:30 Vodní hospodářství, aktuálně – kanalizace, vodovody, problematika čištění vod atd. 

JUDr. Ing. Zdeněk STRNAD, zástupce ředitele odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí MZe ČR 
20 minutová diskuze 

13:15 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. 

13:45 BEZPEČNÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti 
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost   

14:15 PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY, POLITIKY A POZVANÝMI HOSTY 
Po celý den budou k dispozici stánky partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb 

14:30 RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM  
 

 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 
 Krátké diskuze s přednášejícími budou probíhat vždy po skončení jejich příspěvku,  


