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IV. SET
TKÁNÍ ST
TAROSTŮ A MÍSTOSSTAROST Ů
STŘED
DOČESKÉH
HO KRAJE
E
Roztoky u Prahy, Hotel Academic****

V příjemném a dobře vedeném prostředí
p
ho
otelu
A
ACADEMIC
v Roztokách u Prahy se sešlo 86 zástupců na
č
čtvrtém
setkkání starostů, starostek a místostaro
ostů,
m
místostaroste
ek Středočeskkého kraje. Hlavním
H
témaatem
b
byly
Finance,, rozpočet 20
009, rozvoj kraje,
k
ekologgie a
i
informační
technologie
e.
Lukáš
Tesař,
ředitel
p
pořadatelské
firmy Regionservis v úvodu předevvším
o
omluvil
hejtm
mana Petra Bendla, kteerý se setkáávání
t
tradičně
zúčaastňuje, ale teentokrát mu pracovní závaazky těsně přřed volbami zzabránily přije
et. Ředitel
T
Tesař
uvedl, že ve spolupráci s mediáálním partnerem, odbornýým časopisem
m Moderní obec
o
bylo
v
vybráno
13 hllavních tématt, o které je záájem a kterým
m se bude Reggionservis v rámci své nové koncepce
v průběhu rokku 2009 věnovvat.
S
Stabilní
realizzační tým a sp
právná vedouccí osoba
V prvním odb
borném panelu informovala Petra VAŠÁ
ÁTOVÁ, zastu
upující Úřad R
Regionální rad
dy, Region
s
soudržnosti
S
Střední
Čechy,, o Regionáln
ních operačnícch programecch a postupecch čerpání do
otací z EU.
P region Sttřední Čechy,, územně sho
Pro
odném s kraje
em, byly stan
noveny 3 prioritní osy naa podporu
d
dopravy,
cestovního ruch
hu, integrovaného rozvoje
e území, plu
us program ttechnické po
omoci. Ve
S
Středočeském
m kraji se těší velkému zájm
mu fyzická revvitalizace územ
mí (náměstí, návsí), v oblassti kultury
j
jsou
středem pozornosti např.
n
muzea, podporované
é aktivity se týkají
t
renovaccí, rekonstrukcí, úpravy
ú
území
a přelo
ožek technickké infrastruktury. V oblastti vzdělávání jsou na l. míístě mateřské
é školky a
z
zařízení
zdravvotní péče. Neejvětší zájem je
j pak o invesstice do základ
dních škol, kde bylo podáno 10x více
proje
ektů než bud
de možno usspokojit, nao
opak malý
zájem
m je o míístní komuniikace. Paní Vašátová
apelo
ovala na vššechny zastu
upitele, aby neváhali
konzultovat veškkeré otázky,, zdůraznila nutnost
oucí osoby
stabiilního realizaččního týmu a správné vedo
(ne starosta, je příliš zaneprázdněn) a pořádek
ministrativě.
v adm
Jan Hanuš, vedo
oucí, EU Poiint Promotio
on Center
K
Komerční
ban
nky a.s. jako „častý souputník projekttů“ upřesnil pohled
p
bankyy jak na financování a
ú
úvěrování,
tak na dotace, představil prů
ůběh dotovan
ného projektu
u a přednesl n
nabídku KB na úvěrové
p
programy
s grantem. KB zřídila
z
KB EU Point, speciaalizovaný servvis pro klientyy (zvláštní skupinu pro
p
pomoc
municcipalitám), který od roku 20
002 profinanco
oval již 580 prrojektů.
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Ve druhém od
V
dborném panelu – Rozpoče
et 2009, finan
ncování rozvo
oje obcí a měst, dotace z EU
E v praxi,
v
vystoupil
s ob
bsáhlým příspěvkem Luděkk Tesař, který se věnoval očekávaným
o
zzměnám ve fin
nancování
o
obcí.
V nové prezentaci
p
se soustředil naa rozpočtový výhled a
n
nástroje
zlepššení hospodaaření měst a krajů. Budoucností
o
obcí
a krajů jsou jednoznaačně daňové příjmy
p
(které by měly
b vyšší), do
být
otace naopak nižší (nejsou spásou). Šíře
eji zmínil
n
novely
zákonů s dopaady na města (s velkou
p
pravděpodob
ností negattivními), porrovnal optim
mální i
n
nesprávný
ro
ozpočtový výhled (optimáální výhled musí
m
být
p
především
akktuální), podrrobněji hovořřil i o budoucnosti a
o
opatřeních
prro města a obce
o
(vliv + doporučená opatření).
P Tesař doporučil starosstům předevšším stanovit správné
Pan
s
cíle a priority, nep
podceňovat ro
ozpočtový
v
výhled,
vyzval k dalšímu in
nvestování do
o lidí (komplexní program rozvoje zaměěstnanců) a sp
právnému
p
plánování.
Ve třetím odborném paneelu – Informaační systémyy ve veřejné správě – přeedstavil Milošš Vodička
V
z firmy Hewleett Packard Development
D
nový projekkt VIRTUOS (VIRTUálně
(
O
Občan). V pěti hlavních
b
bodech
(lehkká spisová slu
užba, elektronická podate
elna, elektron
nická úřední deska, rezervvace času
ú
úředníků
a formulářový sysstém vysvětlil celý projekt, jehož pilotní prověřován í právě probíhá v obcích
P
Plzeňského
krraje
m IV. ročníkku setkání starostů a
Generálním partnerem
místostarrostů Středoččeského krajee byla firmaa AVE CZ
ODPADO
OVÉ HOSPODÁ
ÁŘSTVÍ s.r.o.., jejíž zástup
pce Luboš
Kačírek představil čiinnost firmy.(věnuje se recyklaci,
separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologickkých zátěží
urovinami). Možnosti
a nakláádání s druhotnými su
představiit své firmyy dostali i představitelé hlavních
partnerů,, Jiří ANTOŠ, ředitel společčnosti TR ANT
TOŠ s.r.o.,
a Tomáš Kelnar, obchodní ředitel společčnosti BÁRTEK
K ROZHLASY s.r.o..
s
(
(Záznam,
foto
o, video a přísp
pěvky řečníků je možnost nalézt na www
w.regionservis..cz)
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