
 

Regionservis si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci s odborným programem, 
pod zášt i tou  he j tmana Krá lovéhradeckého kra je  Ing .  Pav la  Bradíka   

a  s tarosty  města  L ibáň  Jana Šestáka  

III. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje 
variabilní symbol: 15105 
druh: krajská konference  

termín: 4. května (čt)  
místo konání: Zámek DĚTENICE, okres Jičín, Taneční sál  internet: http://www.detenice.cz 
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel  
zaměření: financování - dotace obcí a měst, kontrola dotací a správa daní, nová legislativa veřejné zakázky 
a praxe, informační systémy 
 
PROGRAM:  
programem provází: RNDr. Radovan Kunc  

1. den prezence 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:00 hod.  

9:30 Zahájení: Lukáš Tesař , ředitel programu Regionservis  
9:45 politické pozdravení na úvod setkání, pozváni byli: 
 hejtman Královéhradeckého kraje, náměstci hejtmana, kandidáti do PSP ČR a další 

10:00 Polská republika, přeshraniční spolupráce a partnerství, pozván byl: 
Bernard Blaszczyk, obchodní rada – ministr Velvyslanectví Polské republiky 
Slovenská republika, přeshraniční spolupráce a partnerství, pozván byl: 
Ing. Ivan Nejeschleba, generální konzul Generálního konzulátu Slovenské republiky v Brně 

10:15 Představení Generálních partnerů setkání 
Dopolední panel – kontrola dotací, rozpočtová kázeň a informační systémy  

10:30 Kontrola dotací ve veřejném sektoru,   
 Ing. Marie Frantová, vedoucí Oddělení správy daní a ostatních agend Ústředního fin. a daň. řed. MFČR 

11:15 Řešení od společnosti Microsoft pro moderní úřad – efektivní řízení informačních systémů, agend atd. 
 Ing. Rostislav Babarík, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 

11:45 Představení Hlavních partnerů setkání  
15 min. přestávka na kávu a občerstvení  

Odpolední panel - nová legislativa - veřejné zakázky a financování obcí a měst, ekonomika v souvislostech 

12:15 Zákon o veřejných zakázkách, aktuálně, časté chyby zadavatelů v praxi a jejich řešení, nový zákon 
JUDr. Marianna Svobodová, expert na veřejné zakázky a výběrová řízení, 

13:00 Očekávaný vývoj ve financování obcí – rozpočty obcí a nové změny ve veřejných financích, pozván byl: 
 Ing. Luděk Tesař, externí poradce 1. místopředsedy vlády a ministra financí, zaměstnanec ÚV ČR 
Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky 

14:00 ODPOLEDNÍ ZÁMECKÁ SLAVNOST S KULTURNÍM PROGRAMEM a prohlídkami,   
 dobové souboje zlodějů, lapkové, katové, kejklíři atd. v prostorách zámku, zámecké zahrady a pivovaru, prohlídky pro zájemce atd. 

s posezením v krčmě i na zahrádce, samozřejmě ve stylu dávné doby raubířů, sedláků atp. 
 

 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu !), 
 Přesné znění programu zasíláme v potvrzení přijetí registrace,  
 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“ 
! UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK 18. dubna 2006 !  
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 


