
 

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

pod zášt i tou  pr imátora  Sta tutárn ího města  Z l ína  Mgr .  Tomáše Úleh ly  

Odborné setkání starostů a místostarostů  
Zlínského kraje 

variabilní symbol: 4103 
druh: krajská konference  
termín: 14. března (út)  
místo konání: Uherské Hradiště, Velký sál Reduty, U Reduty 256, 686 01 Uherské Hradiště 
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel  
zaměření: regionální rozvoj kraje, obcí a měst, praktické příklady a prezentace, dotace pro obce, města a 
kraje, kontrola dotací a správa daní 
 
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 pozdravení na úvod setkání: 
 Mgr. Tomáš Úlehla, primátor Statutárního města Zlína 

10:00 Slovenská republika, přeshraniční spolupráce a partnerství 
Ing. Ivan Nejeschleba, Generální konzul Generálního konzulátu Slovenské republiky v Brně 

Dopolední panel – prezentace úspěšných projektů, regionální rozvoj, dotace z EU   
10:30 Praktická, technická podpora ke zvyšování bezpečnosti veř. pořádku a krizového řízení  

Mgr. Tomáš Úlehla, primátor Statutárního města Zlína 
Ing. Jan Suchoň, ředitel Městské policie města Zlína  

11:00 Strategie rozvoje Zlínského kraje  
Ing. Ivan Matulík, vedoucí Odboru strategického rozvoje Krajský úřad Zlínského kraje  

11:30 INTERREG IIIA fond mikroprojektů Česká republika – Slovenská republika, konkrétní příklady z praxe 
Bc. Hana Kotrlová, Region Bílé Karpaty 

12:15 Představení Hlavních partnerů setkání následuje 20 min. přestávka na kávu a občerstvení  

Odpolední panel – kontrola dotací, rozpočtová kázeň a informační systémy ve veřejné správě 

13:00 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. 

13:30 Kontrola dotací ve veřejném sektoru,   
 Ing. Michal Marčák, Finanční ředitelství v Brně MFČR 

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  
 

 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 10. března 2006 ! 
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 


