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

Odborné setkání starostů a místostarostů
k r a j e Vy s o č i n a
variabilní symbol: 10103
druh: krajská konference
termín: 21. března (út)
místo konání: Zámek TŘEŠŤ, ul. Dr. Richtra 234 Třešť internet: http://www.zamek-trest.cz/
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel
zaměření: financování obcí, měst a krajů, kontrola dotací a správa daní, stavební zákon novela, veřejné
zakázky - novela
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
9:45

Zahájení: Lukáš Tesař , ředitel programu Regionservis
politické pozdravení na úvod setkání, pozváni byli:
hejtman kraje Vysočina, náměstci hejtmana, kandidáti do PSP ČR a další
Rakouská republika přeshraniční spolupráce a partnerství, pozvána byla:
Velvyslankyně Rakouské republiky

Dopolední panel – rozpočtová kázeň, kontrola dotací, dotace z EU a podpora rozvoje regionů,
10:15

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 ÚV ČR

10:45

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, stavební zákon
12:30

Stavební právo, hlavní body novely stavebního zákona
JUDr. Václava Koukalová, specialistka na stavební zákon

13:00

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,

Po celý den budou k dispozici „workshopy” partnerů setkání, praktické příklady a ukázky
15:00 R A U T O V É P O H O Š T Ě N Í – doprovodný kulturní program
¾
¾
¾
¾

Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu !),
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 17. března 2006 !
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy

