
 

Regionservis si Vás dovoluje pozvat na speciální akci plnou relaxace a oddechu 
s odborným programem, která se koná v překrásném prostředí Krkonoš v hotelu Horizont 
s veškerým pohodlím a relaxačními službami 

Z I M N Í  Š K O L A  V E Ř E J N É  S P R Á V Y   
odborné soustředění na horách s akreditovanými kursy 

Součástí programu jsou dva Akreditované kurzy u MVČR „STAVEBNÍ PRÁVO“ a „SPRÁVA DANÍ A 
POPLATKŮ“ završené získáním certifikátu dle zákona č. 312/2002 Sb. 

 
variabilní symbol: 15103 
druh: odborné setkání 
termín: 27.-30. března 2006 (po-čt) 
místo konání: HOTEL HORIZONT****, Pec pod Sněžkou v Krkonoších, Malá Plaň 141   
rozsah: 4 dny 
cílová skupina: starosta, místostarosta, ředitel úřadu, tajemník, vedoucí úředníci a úředníci ze všech odb. a odd 
zaměření: novela stavebního zákona, rozpočtová kázeň, kontrola dotací, manažerské dovednosti, odborná 
                  příprava na komunální volby 2006, atd., spol. setkání spojené s neformální výměnou zkušeností 
 
 
Program 1. den prezence účastníků od 17:30 hod. 
 
16:00 – 17:00 příjezd účastníků, ubytování  

18:00 přivítací přípitek, dobrým místním nápojem  
18:15 teplá večeře 

20:30  SEZNAMOVACÍ, SPOLEČENSKÝ VEČER, SE SOUTĚŽEMI dle zájmu účastníků atd.  
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ I. OLYMPIÁDY VEŘEJNÉ SPRÁVY, představení disciplín, zápis do soutěží… 
 
Program 2. den od 7:30 snídaně v 8:30 hod zahájení, ukončení odborné části obědem v cca 12:30 hod.  

8:30 SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ – KONTROLA DOTACÍ + konzultace jak předcházet problémům atd. 

Lektor: Ing. Michal Marčák 
Obsah: Výklad postupu finančních úřadů při kontrole dotací ze státního rozpočtu. Cílem je zorientovat zástupce 
příjemců dotací ze strany obcí v dané problematice. Při kontrolách, zejména meších obcí, jsou zjišťovány  
značné nedostatky v chápání podmínek, které požaduje poskytovatel dotace. Obce se dostávají do značných 
problémů, vyplývajících z nedostatečné orientaci v platných právních předpisech a specifických podmínkách pro 
poskytování dotace. 
 

 úvod do problematiky kontrol  - právní předpisy, vymezení základních pojmů 
 obecné zásady kontroly dotací - neoprávněně použité a zadržené prostředky SR - opravné prostředky 
 nejčastější případy porušení rozpočtové kázně - dotace na bydlení poskytované Ministerstvem pro 

místní rozvoj - diskuse 

Odpolední program – první olympijský den:  
procházka po okolí, možnost sportovního vyžití (nabídky hotelu): lyžování, tenis, kuželník, whirlpool, bazén, 
sauna, rehabilitační služby, kosmetické služby a mnoho a mnoho dalšího… 
 
16:30 OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY PRVNÍHO DNE (podrobnosti při zahájení) 

18:30 teplá večeře 

20:30  SPOLEČENSKÝ VEČER, turnaj v kuželkách o titul „MISTR KOULAŘ“  
 
 
 



 

Program 3. den od 7:30 snídaně v 8:30 hod zahájení, ukončení odborné části obědem v cca 12:30 hod.  

8:30 STAVEBNÍ PRÁVO – NOVELA ZÁKONA + diskuze 

Lektor: JUDr. Václava Koukalová  
Obsah: Pojem "stavební právo veřejné" - Současná právní úprava stavebního práva a upozornění na změny, 
jež přinese nová úprava - Uzemní plánování, podklady a dokumentace - Správní řízení obecně v režimu 
stavebního práva - Zásady obecného správního řízení a řízení v režimu stavebního práva - Organizace, 
stavební úřady, příslušnost - Územní řízení (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí)  
- Stavební řízení o povolení stavby, ohlášení stavby (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí) 
- Stavební řízení o odstranění stavby - povolení, nařízení odstranění stavby - Kolaudační řízení (účastníci řízení, 
doručování písemností, lhůty, rozhodnutí) - Sankční řízení - Vyvlastňovací řízení 
- závěr a diskuse 

Odpolední program – druhý olympijský den:  
procházka po okolí, možnost sportovního vyžití (nabídky hotelu): lyžování, tenis, kuželník, whirlpool, bazén, 
sauna, rehabilitační služby, kosmetické služby a mnoho a mnoho dalšího… 
 
16:30 OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY DRUHÉHO DNE 

18:30 teplá večeře, stylové pohoštění 
20:30  SPOLEČENSKÝ VEČER, vyhlášení vítězů, předávání cen a medailí 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ  I. OLYMPIÁDY VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 
Program 4. den od 08:00 až 09:00 snídaně cca v 12:00 hod odjezd.  

9:00 PREZENTAČNÍ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – SPECIÁLNÍ WORKSHOP PRO STAROSTY ATP. 
Lektor: Ing. Tomáš Hančil PhD., mezinárodní expert v oblasti PR a uvolněný zastupitel Městské části v Praze  
 
Obsah: Odborná příprava na nastávající komunální volby 2006, v průběhu dopoledne se naučíte jak správně 

vystupovat před medii, jak se správně prezentovat, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi, jak 
správně prezentovat sebe, svoje město a své názory. Získáte i pár dobrých rad na vedení kolektivu, 
manažerské dovednosti od profesionálů ze soukromého sektoru a mnoho dalších cenných informací   

 
 


