- Oficiální partner programu Regionservis (2005-2007) -

- Generální partner programu Regionservis (2007) -

Regionservis si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci s odborným programem

pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Červenky

III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje
a II. Ekonomické fórum Karlovarského kraje
termín: 5. dubna 2007 (čtvrtek)
místo konání: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Hotel CRISTAL PALACE****, ul. Hlavní 61, internet: www.cristalpalace.cz
cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ZASTUPITEL
zaměření a hlavní tématika:
EKONOMIKA, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, vodní hospodářství, bezpečnost dopravy, informační
systémy. 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 Ing. Luděk Tesař
Prezence od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod.
9:30
9:35

Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis
Generální partner: zástupce, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

I. Dopolední panel: KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE
9:45

Úvod do ekonomické problematiky kraje, prezentace cílů krajské samosprávy - následuje diskuze
Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ, vedoucí ekonomického odboru KÚ Karlovarského kraje

10:15

Kontrola dotací ve veřejném sektoru
Ing. Marie FRANTOVÁ, vedoucí odd. správy daní a ostatních agend Ústředního fin. a daň. řed. MFČR

10:45

Vodní hospodářství – aktuální informace Ministerstva zemědělství
Ing. Miroslav KRÁL CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ČR
20 minutová diskuze k uvedeným tématům

12:00

Představení Hlavních partnerů setkání následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení

II. Dopolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE
12:45

FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ POLITICKÝCH CÍLŮ SAMOSPRÁV, vývoj ekonomiky a souvislosti
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů

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 BROWNFIELDS, TÉMATICKÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY A POZVANÝMI HOSTY
Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb

14:30 ODPOLEDNÍ STYLOVÝ KULTURNÍ PROGRAM S RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM

¾
¾

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

