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Oficiální  partner programu Regionservis (2005-2006) 
 

 Regionservis  Telefonní spojení  Internet 

Regionservis si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci s odborným programem, 

Pod záštitami pana náměstka hejtmana pro ekonomiku Karlovarského kraje Ing. Jiřího Červenky 

  a starosty města Aš Mgr. Dalibora Blažka 

I .  Ekonomické  fórum Kar lovarského  kra je  a  
I I .  Se tkán i  s taros tů  a  mí s to s taros tů  Kar lovarského  kra je  

 
variabilní symbol: 11101 
druh: krajská konference   
termín: 24. ledna 2006 (út) 
místo konání: zámek MOSTOV Okres Cheb, Mostov 1, Cheb, 35002 http://www.mostov.cz/

cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, zastupitel, tajemník, ekonom, manažer rozvoje samosprávy 
zaměření: financování obcí, měst a krajů, kontrola dotací a správa daní,  

 
program:  
 
1.den prezence 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod.  

9:30 Zahájení:     Lukáš Tesař, ředitel programu REGIONSERVIS 

9:45 Úvodní slovo – diskuze 

 Ing. Jiří Červenka, náměstek hejtmana pro ekonomiku Karlovarského kraje 

 Mgr. Dalibor Blažek, starosta města Aš 

10:15 Uvítací řeč, uvítání Generálních partnerů setkání 

I. Odborný panel –  měnová unie, správa daní, kontrola dotací  

10:30 Očekávaný vývoj ve financování obcí – rozpočty obcí a nové změny ve veřejných financích 
 Ing. Luděk Tesař, externí poradce 1. místopředsedy vlády a ministra financí, zaměstnanec Úřadu vlády ČR 

11:30 Kontrola dotací ve veřejném sektoru,   
 Ing. Marie Frantová, vedoucí oddělení správy daní a ostatních agend Ústředního fin. a daň. ředitelství MF ČR 

12:30 Představení Hlavních partnerů setkání  

15 min. přestávka na kávu a občerstvení, workshopy Hlavních a Generálních  partnerů setkání 

II. Odborný panel - rozpočty samospráv na rok 2006, informační systémy ve veřejné správě 

13:30 Řešení od společnosti Microsoft pro moderní úřad – efektivní řízení informačních systémů a agend atd. 
 Ing. Irena Brifordová, manažerka marketingu pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 

14:00 Financování rozvoje bydlení, dotace a úvěry obcím na výstavbu bytů 
 JUDr. Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení ČR  

po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a možnosti vyzkoušet nové technologie 

15:00 R A U T O V É  P O H O Š T Ě N Í – překvapení od Hlavních partnerů 
 

 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu !), 
 Diskuze s přednášejícími budou probíhat vždy po skončení jejich příspěvku  
 Prezence začíná už v 8:30 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme, 

 
Podrobnosti přihlašování, registrace viz. registrační formulář Přesné znění programu zasíláme v potvrzení přijetí registrace  

!! UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 20. ledna 2006, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy !! 

 Elišky Přemyslovny 429 tel: 257 199 616  E-mail: info@regionservis.cz 
 Praha 5 - Zbraslav Fax: 257 199 615  http://www.regionservis.cz 
 156 00  mobil: 723 139 905   
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