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III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ

STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

pod záštitou pana přředsedy vládyy České repub
bliky Mirka Top
polánka
Praha, Hotel Olympiik Artemis*****
očník Národního setkání sttarostů, primáátorů a hejtm
manů ČR se těššilo tradičně značnému
z
Třetí ro
zájmu, počet účasttníků dosáhl počtu 300 ossob. Setkání bylo zaměřeno na posíle
ení příjmů
oku 2013,
samospráv, budováání státu, rozvvoj obcí, měsst a krajů – akktuality a příležitosti do ro
ernizaci veřejjné správy. Časově
Č
nároččný program, zajímavé
ekologgii, programyy EU a mode
odborn
né vstupy a z toho vyplýývající četné dotazy protááhly program
m setkání do pozdních
odpoleedních hodin.
Setkání zah
hájil ředitel sp
polečnosti Regionservis
Lukáš Tesařř a předal slo
ovo ministru vnitra ČR
Ivanu Langerovi, kterýý záměrně překvapil
tématy, o nichž hovořil ( 3+1 příležžitostí pro
u). Zdůraznil především systémový
s
samosprávu
přístup („hexagon VSS“), nové pojetí
p
e‐
governmentu (se 4 klíčovými projekty),
operačn
systém
integrovanýý
(„smart
administrattion“ – přátelské služby) a z pozice
ředitele sprrávní rady CEEVRO hovořil o nových
možno
ostech v oblassti vzdělávání.. Ministr Langger zdůrazňovval především
m příležitost, jaká
j
se již
nebudee opakovat (ffondy EU) a reagoval na četné
č
dotazy,, týkající se p
přesunu rozho
odování o
dotacícch na obce (kdy
(
by ústřeední úřady zp
pracovaly jen základní praavidla) či citlivé otázce
snižováání stavů zam
městnanců veřejné správy. Informoval rovvněž o připravvované konfe
erenci Quo
Vadis, veřejná správvo.
erník, ředitel odboru dvou
ustranných vzztahů Ministe
erstva zahraniičních věcí ČR
R hovořil o
Aleš Če
ekonom
mické prop
pagaci, zah
hrnující
konkréétní
krokyy
v zahraničním
programu současné vlády. Zdůraznil
výrazný potenciál regionů a nabídl
V, tak
variantty spolupráce jak s MZV
s jedno
otlivými ZÚ. Martin
M
Plíšek, vrchní
ředitell pro úsek le
egislativní a právní
Ministerstva
zd
dravotnictví
ČR,
představil 6 nových reformních záákonů,
d
z nichžž jeden každýý vyvolává diskuse
(v prvním bloku záákon o zdravvotnických službách, speccifických zdravotnických službách a
otnické záchranné službě,, ve druhém
m bloku pak zákon o zd
dravotním po
ojištění, o
zdravo
zdravo
otních pojišťo
ovnách a o univerzitních
u
h. Josef Kubo
ovský, ředite
el odboru
nemocnicích
infrasttruktury Miniisterstva dop
pravy ČR představil připraavované stavb
by, financovaané z OPD
v obdo
obí 2007‐2013
3 (silniční síť,, tranzitní železniční korid
dory a infrasttrukturu vodn
ních cest),
zmínil i novelu zákon
na 361/2000, týkající se opatření ke snížení nehodovo
osti.

©Regionservis s.r.o. 20
008, všechna práva vyhrazeena

m
Národní setkáníí přišla krátcee pozdravit i ministryně
bez portfeje ČR Džamilla Stehlíkovvá, která
ůraznila vyso
okou důvěryyhodnost, jaaké se u
zdů
občanů těší reggionální polittici a potřebu
u posílení
bevědomí sam
mospráv.
seb
V reprezentační
r
v
m panelu Parrlamentu ČR vystoupila
jakko první paní senátorka Jaana Juřenčáko
ová, která
uve
edla typické příklady nedomyšlenosti některých
nových
h zákonů a ottevřela také téma vyklidňo
ování venkovaa. Na její slovva navázal jakk poslanec
Tomášš Úlehla (s odvoláním
o
naa petici vyzvaal vládu k oččekávanému rozhodnému kroku) a
poslanec Michal Doktor,
D
který především uvedl
u
6 podsstatných zdro
ojů financí (d
deregulace
m
většíí zapojení so
oukromého seektoru při po
oskytování
nájmů,, lepší využití vlastního majetku,
služeb,, odpovědnějjší investiční politiku, zruššení daně z nemovitostí
n
a zvýšení mo
otivace při
výběru
u daní).
Roman Línek,
vicehejjtman Pardu
ubického kraaje se
v závěrru soustřed
dil na akktuality
k finan
ncování krajů, měst a ob
bcí, na
příklad
du Pardubickkého kraje uvedl
zkušen
nosti čerpáníí ROP a nutnost
spolup
práce s jednottlivými ministeerstvy.
Senáto
orka Václavva Domšováá (1.
místop
předsedkyně Spolku po obnovu
o
venkovva, a předsed
dkyně stálé komise
k
Senátu
u pro obnovu
u venkova) pak
p – bezpochyby na základě osobníí zkušenosti – vybídla
k pečlivvému zváženíí každého krokku při předkládání nových požadavků.
p
Národn
ního setkání se
s zúčastnili i zástupci
z
diplo
omatického sb
boru, akredito
ovaní v České republice.
Velký zájem a četn
né dotazy vyvvolal příspěve
ek velvyslancce Nizozemského královstvví p. Jana
Lucase
e van Hoorn
na na témaa „Finanční postavení
municiipalit v Holan
ndsku“. Podlee zákona z ro
oku 1929
jsou ob
bce financováány státem a z fondů obcí, které jsou
propojjeny se státtním rozpočttem. Velvyslaanec van
Hoorn pečlivě sledo
oval veškeré příspěvky do
opoledních
ex Pykett,
bloků a na mnohé z nich přímo reagoval. Ale
ník Britského velvyslanectvví, zvolil velm
mi aktuální
tajemn
téma změn klimattu a bezprostřední vliv stoupající
bcí. Výkon
teplotyy a hladiny vod na živott měst a ob
o
je posuzován podle míry vyrovnáávání se s těm
mito problémyy a Britské
britskýých místních orgánů
velvyslanectví v Prazze ve spoluprááci s MŽP orgaanizuje konferrence na toto téma.
du k hlavnímu
u tématu „Po
osílení příjmů samosprávv“ vystoupil Luděk Tesař s kritikou
V úvod
systém
mu přidělován
ní peněz ob
bcím. Hovořil i o petici Stop dotacíím z ústředí,, zelenou
samosprávám, pod níž bylo v časse jeho projevvu 956 podpisů. Po skonččení Národníh
ho setkání
ěchto podpisů
ů 1012.
bylo tě
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Starostta obce Vlčn
nov Jan Pijáčček současně
ě představil novou
n
proesn
ní organizaci Sdružení
místnícch samosprááv České republiky. Sdružžení vzniklo v lednu 2008
8 v Jihlavě a je novou
profesní organizací, která chce háájit zájmy sam
mospráv a již prokazuje svou
u životaschopn
nost.
oledním bloku
u pak pan Tesaař pak pokraččoval ve výčtu reálných cestt k posílení fin
nancí obcí,
V odpo
prakttických radách pro starostty a nutnosti stanovení
priorrit. Jan Hanušš, vedoucí EU POINT Komerrční banky
a.s., poskytl velm
mi praktické návody pro
o realizaci
ektů dotovaných z EU a n
nabídl asisten
nci během
proje
celéh
ho
procesu
u.
Šárka
Poláková
z odboru
strukkturálních fon
ndů Ministerstva vnitra ČR
R částečně
navázala na vysstoupení pan
na ministra Langra a
ovala se „přátelské veřejnéé službě“, jejím
m hlavním
věno
princip
pům a systém
mu čerpání. Využívání systé
ému GINIS a sjednocení systému prácce rozvedl
Josef Kupčík,
K
tajem
mník MÚ Blanssko. Posledním
m přednášejíccím byl Jarom
mír Manhart, pracovník
odd. saanace odboru
u ekologických
h škod MŽP, ktterý hovořil o novinkách v legislativě odpadového
hospod
dářství, novelee zákona o od
dpadech a obaalech i o nápojjové problematice.
Českolipský dětský sbor pod veedením sborm
mistra Petra Nováka
N
tradiččně zahájil do
opolední i
m partnerem třetího ročníku
u národního ssetkání opět byla
b firma
odpoleední program.. Generálním
AVE CZ
C ODPADOV
VÉ HOSPODÁ
ÁŘSTVÍ s.r.o.,
jejíž patnáctileté působení
p
v ko
omerční sféře
e
el
poskyttování služeb představil obchodní ředite
Luboš Kačírek. Z hlavních
h
parttnerů setkání
m
předsstavit činnosti společností a
měli možnost
firem Vilém Tvrd
dík, ředitel strategického
o
nosti Hochtie
ef a.s., Luděkk
markettingu společn
Bártekk, jednatel sp
polečnosti Bártek rozhlasyy
s.r.o., Markéta Štalmachová, řed
ditelka vysoké
é
C
Institut, o.p.s., Paavel Macoun,
školy CEVRO
jednateel společnostti GEKON, sp
pol. s r.o., Jiří Kotisa, záástupce spoleečnosti BNSO
OFT s.r.o.,
GORDIIC distributorr, Tomáš Kub
bín, zástupce E.ON Českáá republika, ss.r.o., Roman
n Tvrzník,
generáální ředitel ELEKTROWIN, a.s.
a a Tomáš Kovařík,
K
manažer pro veřeejnou správu 0CÉ
0 Česká
republika s.r.o.
ení sedmé
III. Národní setkáníí bylo zakonččeno slavnosttním koncerttem u příležittosti zakonče
sezonyy společnosti REGIONSERVIS s.r.o.
(Zázna
am, foto, video
o a příspěvky řečníků
ř
je možžnost nalézt na
n www.regionservis.cz)
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