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Ústí naad Labem, Besst Western Ho
otel Vladimír****
Třetí ročník
r
setkání starostů/starostek a místostarostů/
m
/místostarosteek Ústeckého
o kraje se
konalo
o v centru krajjského města za účasti 56 zástupců obccí a měst. Leetošní ročník setkání
s
se
věnovaal tématům: Rozvoj kraje a regionálníí operační prrogramy, rozvoj obcí – aktuality a
příležittosti obcí do
o roku 2013, Posílení příjjmů samosprráv, dotace, ekologie a in
nformační
sysstémy. Pan Lukáš Tesařř, ředitel
pořřadatelské ffirmy Region
nservis –
Cen
ntrum služeeb pro saamosprávy
v úvodu krátce představil pořádající
olečnost a pozval přítom
mné na II.
spo
kon
nferenci o b
bezpečnosti dopravy
d
a
infrrastruktuře (29. dubn
na 2008
v Praze), na III. Národníí setkání
starostů (10. čeervna 2008 v Praze) a
v předstihu na čtvrtý ročníík setkání
09). Slovo
Ústteckého krajee (3. 3. 200
dostalaa i Jana Chlád
dková, starostka obce Vchynice, jejíž obeec získala v minulém roce stotisícový
s
grant na
n úpravu pro
ostor dvora pohostinství,
p
který
k
bude nyyní sloužit jakko místo k odpočinku a
pro děěti. Projekt nazvaný
n
Krásn
ný dvůr vstou
upí do životaa v sobotu 17
7. května 200
08 a paní
starosttka pozvala vššechny přítom
mné na slavnosstní otevření.
V prvním odborném
m panelu „RO
OZVOJ KRAJE A OBCÍ, REGIONÁLNÍ OP
PERAČNÍ PRO
OGRAMY“,
ektů Úřadu Reegionální radyy, celkovou in
nformaci o
podal Petr Achs, zasstupující administraci proje
nální radě s 58
8 zaměstnanci a o vzniklém
m Regionu sou
udržnosti Ústeeckého a Karlo
ovarského
Region
kraje. Hovořil předeevším o priorritních osách ROP Severovýýchod (PO 1 – Regenerace
e a rozvoj
P 2 – Integro
ovaná podpora místního ro
ozvoje, PO 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost,
měst, PO
PO 4 – Udržitelný rozvoj
r
cestovvního ruchu, PO
P 5 – Techn
nická asistencce, napomáhaající řízení
programu), informo
oval rovněž o připravovan
ném semináři k tomuto téématu v dubn
nu t.r. na
Á, specialistkaa EU POINT Komerční
K
bankky a.s., region
n Ústí nad
p.Achsse navázala Jaana ČEKALOVÁ
Labem. Hovořila naa téma možnosti financováání a poradenství pro pro
ojekty dotované z EU a
od zajištění dotačního
představila rozsah pomoci klientům s přípravou jejich projektů – o
umu po asisteenční pomoc spolupracujíccích poradensských firem. ZZvláštní pozo
ornost pak
průzku
věnovaala programu PONTE II., kteerý je určený pro
p flexibilní financování
f
prrojektů podpo
orovaných
ze stru
ukturálních fo
ondů EU – od
d poskytován
ní příslibů financování, přeedfinancováníí dotací a
kofinan
ncování projeektů. Jako přříklad úspěšno
osti představiila realizovanýý projekt rekkonstrukce
lázeňskké části městta Klášterec nad Ohří a představila další
d
možné aalternativy (spolupráce
s Evrop
pskou investičční bankou a Evropskou
E
ban
nkou pro regio
onální rozvoj).
Ve dru
uhém odborném panelu ‐ Dotace a posílení
p
financcování obcí – poskytl marrketingový
ředitel EU Centra Jakub Zahrádkaa konkrétní náávody, jak získkat a využít do
otaci. Firma, jejíž hlavní
děna na města a obce, poskytuje
p
služžby jak komeerčním subjektům, tak
činnostt je soustřed
instituccím státní sp
právy, využíváá šestileté zkkušenosti exisstence firmy a může tudííž pomoci
s volbo
ou reálných a efektivních projektů,
p
kterré mají naději na úspěch, případně varrovat před
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mi chybami a omyly.
o
Řediteel Zahrádka zd
důraznil počátteční stanoveení priorit, vyh
hodnocení
častým
nákladů, 5 fází příp
pravy, nutnou
u komunikaci všech zúčastněných, varo
oval před podceněním
právy (vracení dotace neníí výjimečným zjevem). Jako
o praktický přříklad pak
kvality závěrečné zp
p
d
dokumentace
p
v Baavorově. Luděk Tesař,
historické památky
uvedl zpracování projektové
m s mnohalettými zkušenostmi ze státní správy, upřeesnil náplň čiinnosti Region
nservisu a
ekonom
porovn
nal ji s firmam
mi obdobného
o názvu. V přřednášce se věnoval
v
reáln
ným cestám a zdrojům
posílen
ní financí obcíí. Rozebral pro
oblémy samospráv v ČR, po
oukázal na ch
hyby systému, nepoměr
mezi počtem starosttů a úředníků správy či řeše
ení problémů výhradně na vyšší instanci. Porovnal
ho kraje s osttatními regiony a jeho veeskrze prakticcký vstup up
pozorňoval
postavvení Ústeckéh
zastupitele na všechny souvislossti a možnostti pro obce, zatím
z
ovlivněné faktem, že
e finanční
práv je zde prvořadý,
prostřeedky jsou přředevším v rukou státní správy. Posíílení samosp
nadstraanický úkol, ze
z kterého vyyplývá i odpo
ovídajícím způ
ůsobem navýššený objem finančních
f
prostřeedků. Úspěšná obec bude ta,
která má dobřee zmapovan
nou
situaci,, jasno v cíleech a prioritáách
(tj. má plán, jedná ryychle a dobřee ví,
olit). Pan Tesař
co si může dovo
moval o mo
ožnosti připo
ojit
inform
podpiss pod petici Stop dotaccím
z centrra, zelenou samosprávám
s
m a
zdůraznil,
že
j
jedinou
silo
ou,
nou ovlivnit přerozdělováání,
schopn
jsou starostové obcíí.
podářství.
Třetí odborný panel byl věnován informačním systémům, ekkologii a odpaadovému hosp
s
společčnosti Microssoft s.r.o.
Rostislav Babarík, Mount manaažer pro oblaast veřejné správy
ně zásady e‐go
overnmentu, klady a záporry při jeho
(Oficiální partner Reegionservis) vyysvětlil obecn
ovedl přítomn
né návštěvou všemi úkonyy, které se
budováání. Na příklaadu „založeníí živnosti“ pro
dnes jeví
j
jako čassově náročnéé a komplikované, v budo
oucnu však b
budou zcela dostupné
elektro
onickou cesto
ou. S politovááním konstattoval, že v současné
s
dob
bě neexistuje
e oficiální
strateggie (po zrušeení Ministersstva informattiky převzalaa kompetencee Ministerstvva vnitra,
místníh
ho rozvoje, prrůmyslu a obcchodu). Předsstavil nový pro
ojekt e‐GON, spisovou službu Light a
věnovaal se rovněž liccenční politicee společnosti.
Pavel JAŠEK, odborrník na problematiku odp
padového hospodářství, se soustředil na zákon
2001 o odp
padech, nyní již 3. v pořřadí, který je pro praktickou aplikacci značně
č.185/2
nepoužžitelný. Hovo
ořil o připraavované nove
elizaci s platn
ností od r. 2010, která zohlední
techno
ologické využíívání odpadů a v této souvvislosti lze oččekávat navýššení poplatků. Na pana
Jaška bylo
b
vzneseno
o mnoho dottazů a kritickýých slov, týkaajících se především obav z nárůstu
byrokracie (popisy odpadu
o
apod.)).
okrát opakovaně vystoupil Českolipský
Č
dě
ětský pěveckýý sbor pod ved
dením sbormiistra Petra
I tento
Novákaa a nabídl žánrově
ž
širokký výběr z re
epertoáru, ktterý má přip
praven pro nejrůznější
n
příležittosti v obcích a městech (ko
ontakt: 774 95
59 331).
Generáálním partnerrem třetího ro
očníku setkáníí starostů a míístostarostů Ú
Ústeckého kraje se stala
společnost AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTTVÍ s.r.o., zásstupce firmy David Koubaa, vedoucí
dního odděleení pobočky Ústí
Ú nad Labe
e, představil činnost firmyy s 1.200 zam
městnanci,
obchod
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ě zeleně, san
naci starých ekologických zátěží a
která se věnuje reecyklaci, sepaaraci, údržbě
nými surovin
nami. Možnossti představitt své firmy dostali i pře
edstavitelé
nakládání s druhotn
(
ANTOŠ, ředitel
ř
společčnosti TR ANTTOŠ s.r.o. a K
Karel ŠVEC z firmy
f
OCÉ
Hlavnícch partnerů (Jiří
Česká republika).
o zlatým
Již trradičně bylo
závěrem setkání losování
poskytnutých hlavními
cen, p
partneery a Regionservisem
z Fondu na podporru rozvoje
o mnohé
obcí a měst. Pro
výhercce
získanáá
cena
představuje vítanou
u pomoc.
Firma OCÉ‐Česká republika
opět věnovala vysocce kvalitní
tiskárn
ny, EU centrum nabídlo zdarma zpracovvání dvou žád
dostí o dotacee z EU, ELSTA
AV lighting
poskyttl poukaz na nákup prvků veeřejného osvě
ětlení, TR ANTTOŠ poukaz naa slevu na lano
ové prvky,
SOVT RADIO
R
50.000
0,‐ CZK na bezd
drátovou instaalaci., Regionsservis nabídl ssoubory kvalittních vín a
Profi Regal
R
kvalitní dárkové
d
balíčkky.
(všechny příspěvky je možnost nalézt na www
w.regionserviss.cz odkaz „Arrchiv akcí“)
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