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TISKOVÁ ZPRÁVA 

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍ

3. března 2009, Terezín, Hotel Memoriál

V pořadí již počtvrté se sešli v úterý

Ústeckého kraje na setkání starostů a místostarostů, které 

pořádala společnost Regionservis. 

pod záštitou paní hejtmanky Jany Váňhové

města Terezína Růženy Čechové dorazilo 

obcí a měst. Stejně jako v předchozích ročnících i letos bylo 

spektrum témat pestré. Dominovala však zejména problematika 

zpětného odběru elektrospotřebičů a nakládání s

aktuální problematika finanční krize a jejích dopadů do rozpočtů 

obcí a krajů, stejně jako problematika údržby veřejných 

prostranství a veřejné zeleně. 

Symbolické zahájení patřilo Českolipskému dětskému pěveckému sboru 

Jeho vystoupení zpestřilo pak jednání několika dalšími vstupy 

První odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s

společnosti Elektrowin a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajs

Taťána Krydlová. Příčiny a dopady

doporučil výraznou obezřetnost při nakládání s

soustředila na další aspekty obecních rozp

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního 

mobiliáře, dětských hřišť apod. stejně jako nejnovějším produktům při využití informačních 

představil tuto nejstabilnější firmu v

požadavku legislativy. Společnost se zaměřuje na velké spotřebiče a 

zajišťuje 85% sběru v ČR, za dobu trvání ušetřila obcím 550 mil. a 

ekologické povědomí obyvatelstva se zvýšilo o 80%. V

společnost dosahuje velmi dobrých výsledků (výtěžnost je 2 kg

obyvatele). Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti, hovořila  o 

programu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o novém motivačním programu 

příspěvku na zabezpečení sběrných dvorů v
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STOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 

Hotel Memoriál**** 

sešli v úterý 3. března představitelé obcí 

Ústeckého kraje na setkání starostů a místostarostů, které 

pořádala společnost Regionservis. Na setkání, které se konalo 

Jany Váňhové a paní starostky 

dorazilo 80 volených zástupců 

předchozích ročnících i letos bylo 

spektrum témat pestré. Dominovala však zejména problematika 

zpětného odběru elektrospotřebičů a nakládání s odpady, 

krize a jejích dopadů do rozpočtů 

obcí a krajů, stejně jako problematika údržby veřejných 

Českolipskému dětskému pěveckému sboru pod vedením sbormistra 

Jeho vystoupení zpestřilo pak jednání několika dalšími vstupy  

rvní odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s  odpadovým hospodářstvím, které přednesli zástupci 

společnosti Elektrowin a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 

. Příčiny a dopady finanční krize analyzoval Luděk Tesař, který přítomným zástupcům obcí 

doporučil výraznou obezřetnost při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Další pozornost se 

soustředila na další aspekty obecních rozpočtů v podání zástupce ČSOB Josefa Vaňouska

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního 

mobiliáře, dětských hřišť apod. stejně jako nejnovějším produktům při využití informačních 

V průběhu denního programu zazněly z

vysoké školy CEVRO Institut aktuální informace k

zákonů, které jsou projednávány na půdě Parlamentu České republiky 

a které budou mít bezprostřední dopad na život obcí. 

PARTNEŘI SETKÁNÍ 

Generálním partnerem setkávání starostů a místostarostů je 

Elektrowin a.s. Generální 

ředitel Roman Tvrzník  

představil tuto nejstabilnější firmu v oboru, vzniklou na základě 

požadavku legislativy. Společnost se zaměřuje na velké spotřebiče a 

dobu trvání ušetřila obcím 550 mil. a 

ekologické povědomí obyvatelstva se zvýšilo o 80%. V KV kraji 

společnost dosahuje velmi dobrých výsledků (výtěžnost je 2 kg na 

, provozní ředitelka společnosti, hovořila  o 

gramu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o novém motivačním programu 

příspěvku na zabezpečení sběrných dvorů v obcích (nejčastěji se za ně pořizují ekosklady). 
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pod vedením sbormistra Petra Nováka. 

odpadovým hospodářstvím, které přednesli zástupci 

kého úřadu Ústeckého kraje 

, který přítomným zástupcům obcí 

výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Další pozornost se 

Josefa Vaňouska a auditora Jiřího Oehla. 

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního 

mobiliáře, dětských hřišť apod. stejně jako nejnovějším produktům při využití informačních technologií.  

ogramu zazněly z úst zástupců partnerské 

vysoké školy CEVRO Institut aktuální informace k některým návrhům 

zákonů, které jsou projednávány na půdě Parlamentu České republiky 

a které budou mít bezprostřední dopad na život obcí.  

ání starostů a místostarostů je 

gramu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o novém motivačním programu – 

obcích (nejčastěji se za ně pořizují ekosklady).  
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PŘÍJEMNÉ ZAKONČENÍ   

• Microsoft s.r.o.   
• Hewlett-Packard  s.r.o.  
• REGIONSERVIS s.r.o.  

 (Záznam, foto, video a příspěvky řečníků je možnost nalézt na 
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Ze závěrečného losování cen, poskytnutých hl

Regionservisem, vyšli v Mariánských Lázních 

cen se těšili zastupitelé měst a obcí: 

Ceny do losování věnovali společnosti: 

• ELEKTROWIN a.s.   
• Bártek Rozhlasy s.r.o.   
• TR ANTOŠ s.r.o.    

• ČSOB s.r.o.   
 
       
 

Záznam, foto, video a příspěvky řečníků je možnost nalézt na www.regionservis.cz) 
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cen, poskytnutých hlavními partnery a 

Mariánských Lázních vítězně a z vylosovaných 

 


