
 

             - Oficiální partner programu Regionservis (2005-2007) - 
 
 
 
 
 

- Generální partner programu Regionservis (2007) - 

 

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

pod záštitou primátora Statutárního města Teplice Jaroslava Kubery  

II. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje 
termín: 8. března 2007 (čtvrtek) 
místo konání: TEPLICE, Krušnohorské divadlo, Malý sál, ul. U Císařských lázní 4, 41580 Teplice 

cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ZASTUPITEL 

zaměření a hlavní tématika:  
dotace EU a 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 Ing. Luděk Tesař  
 
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. Michal Vlček, jednatel společnosti AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o  
9:40 Symbolické zahájení písní: Českolipský dětský pěvecký sbor 
I. Dopolední panel: KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE  
9:45 ÚVOD DO HLAVNÍ PROBLEMATIKY, prezentace cílů samospráv - následuje diskuze 

Jaroslav KUBERA, senátor a primátor Statutární města Teplice  

10:15 Evropské dotace, regionální politika státu a rozvoje samospráv 
RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR  

10:45    BEZPEČNÉ MĚSTO, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti bezpečnosti 
Ing. Josef KOCOUREK, fakulta dopravní ČVUT v Praze 

11:15 20 minutová diskuze k uvedeným tématům 
 následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení 
 
II. Dopolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE 
12:00 Vodní hospodářství – prevence před povodněmi a programy financování úprav vodních děl 
 Ing. Naděžda KOZLOVÁ, vedoucí oddělení programu prevence před povodněmi a vody v krajině MZe 
12:30 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.  

13:00 FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ POLITICKÝCH CÍLŮ SAMOSPRÁV, vývoj ekonomiky a souvislosti 
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

13:45 PRAXE, OTEVŘENÁ 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 RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ SE STYLOVÝM KULTURNÍM PROGRAMEM  
 

 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 
 Krátké diskuze s přednášejícími budou probíhat vždy po skončení jejich příspěvku,  
 Prezence začíná již v 8:30 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme, 
 PODROBNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ, REGISTRACE VIZ. „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“  

 
! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. března 2007 ! (resp. do vyčerpání kapacity sálu) 
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 


