Regionservis si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní společenskou akci s odborným programem
pod záštitou poslanců Mgr. Tomáše Úlehly a Ing. Daniela Reisiegela

II. Ekonomické fórum České republiky
termín: 2. února 2007 (pátek)
místo konání: PRAHA, CORINTHIA PANORAMA HOTEL****, Milevská 7, Praha 4 internet: www.corinthia.cz
cílová skupina:
starosta, místostarosta, primátor, hejtman, zastupitel, diplomat, poslanec, senátor
reprezentanti na všech úrovních veřejné správy a zahraničních státních zastupitelstev v ČR, podnikatelé,
ředitelé společností, obchodníci, bankéři, diplomaté atd.
zaměření a hlavní tématika:
ekonomika, finance, investice, národní soudržnost v rámci evropské integrace, dotace EU
PROGRAM:
Prezence účastníků od 14:30 hod.; 15:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 17:30 hod.
15:30
15:35

Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis
Uvítání a krátké představení Generálního partnera setkání

UZEMNÍ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ STÁTU, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE
15:45

Samospráva a podíl státu na strategických investicích – zkušenosti statutárního města Zlína,
Mgr. Tomáš ÚLEHLA, člen Rady města Zlína, člen Výboru regionů v Bruselu, poslanec, předseda euroregionu, president
Contact group v radě Evropy, předseda komise pro strategický rozvoj a EU na radnici ve Zlíně, člen kraj. výboru pro záležitosti
EU, člen poslaneckých výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí

16:15

Rozpočtové určení daní, hospodaření obce a finanční kontrola
Ing. Daniel REISIEGEL, místopředseda kontrolního výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen
Rady městské části Praha 3, předseda finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 3

16:45

Zpráva rozpočtového výboru Parlamentu České republiky
Ing. Pavel SUCHÁNEK, místopředseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

17:00

Veřejné finance, prezentace dobré strategie pro regiony, obce a města – strategie státu a obcí a měst
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů

17:30 PRAXE, OTEVŘENÁ DISKUZE ÚČASTNÍKŮ S ODBORNÍKY, POLITIKY A POZVANÝMI HOSTY
Představení Hlavních partnerů fóra, ukončení odborné částí v cca 18:00 hod.

19:30 I. PLES STAROSTEK A STAROSTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Podrobnosti viz. druhá strana

I. Ples starostek a starostů České republiky
od 19:30 – příchod hostů
- vítání hostů
- Welcome drink (reprodukovaná hudba)
20:00 – oficiální zahájení – přivítání hostů
Moderátor MARTIN SEVERA seznámení hostů s průběhem plesu
Přivítání hostů pořadateli, partnery a významnými hosty
K poslechu a tanci hraje „The Party Band“
I. přestávka vstup moderátora Martina Severy
21.00 – TANEČNÍ EXHIBICE - taneční pár nejvyšší mezinárodní třídy M
Růžena Halamková
Štěpán Kunštýř
Hudba „The Party Band“
II. přestávka vstup moderátora Martina Severy
22:00 – BARMANSKÁ SHOW
Hudba „The Party Band“

III. přestávka vstup moderátora Martina Severy
22:45 – PERLY SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ
Pavlína Senič - soprán
Josef Štágr - tenor
Martin Severa
23:00 – DRAŽBA VÍNA

Diskotéka v kongresovém sále

DJ Drtina

23:15 – „AFTER PARTY“ pro partnery a zvané v salonku
- Joseph Bobby Houda – hraje k poslechu
- Ochutnávka doutníků
- Degustace francouzských vín
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO HOSTY:
- karikaturista kreslí bezplatně portréty hostů
- pro hosty plesu k dispozici zdarma s herními „penězi“ Casino (Black Jack, Ruleta, Kostky…)
- BOHATÁ TOMBOLA - VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN NA DOBROČINNÉ ÚČELY

