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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ  

Aktuality, důležité změny pro volené zástupce, zpětný odběr elektrozařízení a nakládání s odpady, finanční krize a 
podpora financování měst a obcí, dopady změn zákonů v
veřejná zeleň. Informační systémy.  

ZAHÁJENÍ 

Programem provází:  JUDr., PhDr. Petr

9:30 Symbolické zahájení písní v

9:35 Zahájení hostiteli:  
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PR

9:40 Ve spolupráci s Vysokou školou Cevro Institutu
zásadních změnách v oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.  

• změna zákona o pozemních komunikacích
• informace o průběhu projednávání návrhu zákona o církevních restitucích („blokační paragraf“)
• návrh zákona o krajském referendu   

ÚVODNÍ SLOVO KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY 

10:00 Budoucí rozvoj kraje, cíle a strategie nového vedení kraje 
Miroslav UCHYTIL, radní Královéhradeckého kraje pro oblast sociální

VÝZNAMNÉ ÚSPORY V PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ

10:15 Elektrowin, a.s. přináší obcím úspory
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického 

10:30 Povinnosti obcí při nakládání s
Ing. Petr UHLÍŘ, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje 

10:50 Sběrné místo není jen sběrný dvůr
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka 

 Diskuze k uvedeným tématům. 

PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ 

11:05 Výstavba, Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista

11:15  Varovné systémy, Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

11:20 Městský mobiliář, Ing. Zdeněk BROTHNÁNEK, spolumajitel spo

11:25 Studium MPA, zástupce Vysoké školy CEVRO Institutu, o.p.s.

11:30 Regionální Televizní Agentura, a.s., zástupce společnosti
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Aktuality, důležité změny pro volené zástupce, zpětný odběr elektrozařízení a nakládání s odpady, finanční krize a 
podpora financování měst a obcí, dopady změn zákonů v oblasti financí na samosprávy, veřejná prostranství a 

 

, PhDr. Petr KOLÁŘ PhD.  

Symbolické zahájení písní v podání Českolipského dětského pěveckého sboru  

ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. 

LNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PRO KOMUNÁLNÍ POLITIKY – ZÁSADNÍ ZMĚNY V

Vysokou školou Cevro Institutu, o.p.s. Vám přinášíme komentované zpravodajství
oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.  

změna zákona o pozemních komunikacích 
informace o průběhu projednávání návrhu zákona o církevních restitucích („blokační paragraf“)

a o krajském referendu      

SAMOSPRÁVY  

Budoucí rozvoj kraje, cíle a strategie nového vedení kraje  
Miroslav UCHYTIL, radní Královéhradeckého kraje pro oblast sociální 

OVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ, MOTIVAČNÍ PROGRAM,

Elektrowin, a.s. přináší obcím úspory 
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. 

Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy a výhled dle návrhu nové legislativy 
Ř, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje 

Sběrné místo není jen sběrný dvůr 
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.  

uvedeným tématům.  

PARTNERŮ SETKÁNÍ       

Výstavba, Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s.

Varovné systémy, Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

Městský mobiliář, Ing. Zdeněk BROTHNÁNEK, spolumajitel společnosti SIACITY, s.r.o.

zástupce Vysoké školy CEVRO Institutu, o.p.s. 

Regionální Televizní Agentura, a.s., zástupce společnosti 
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Aktuality, důležité změny pro volené zástupce, zpětný odběr elektrozařízení a nakládání s odpady, finanční krize a 
oblasti financí na samosprávy, veřejná prostranství a 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

, o.p.s. Vám přinášíme komentované zpravodajství o 
oblasti legislativy, ekonomiky a dalších tématech důležitých pro kraje, města a obce.     

informace o průběhu projednávání návrhu zákona o církevních restitucích („blokační paragraf“) 

, MOTIVAČNÍ PROGRAM, LEGISLATIVA 

odpady dle současné platné legislativy a výhled dle návrhu nové legislativy 
Ř, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje  

CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. 

Varovné systémy, Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

lečnosti SIACITY, s.r.o. 
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11:35 35 MINUT PŘESTÁVKA NA OBČERST
PARTNERŮ 

 

FINANČNÍ KRIZE A PODPORA FINANCOVÁN
ZMĚN DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 

12:10 Aktuálně o novém dotačním programu Mžp

Bohuslav DOUBEK, zástupce krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí 

12:40 Finanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce

Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů

13:10 Financování projektů samospráv z

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME 

13:40 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality, diskuze

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ing. Jiří OEHL, auditor, auditor, jednatel společnosti O

Diskuze k uvedeným tématům.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY, PODPORA ROZVOJ
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ, DĚTSKÁ HŘIŠ

14:10 Výstavba a údržba městských parků a návsí, mobiliář, dětská hři

Ing. Josef SOUČEK, odborník na péči o zeleň, parky návsi apod. 

Jiří ANTOŠ, odborník na dětská hřiště, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o.

14:40 Programy Nadace Partnerství na podporu rozvoje a motivace pro samosprávy

(stezky Greenways, Soutěže cesty Městy

Ondřej FÁBERA, koordinátor projektu „Labské stezky“  

Petr KAZDA, projektový manažer programu Greenways Nadace partnerství

 Diskuze k uvedeným tématům. 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ÚŘADŮ A DATOVÉ 

15:10 Projekt VIRTUOS a datové schránky

Miloš VODIČKA, zástupce společnosti Hewlett

Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Micro

15:40 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ 

 

16:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM.
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PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ, K DISPOZICI JSOU PREZE

A PODPORA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, AKTUÁLNĚ DOPADY 

o novém dotačním programu Mžp na úspory energií „ZELENÁ ÚSPORÁM“

Bohuslav DOUBEK, zástupce krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí 

ční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce

ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů

Financování projektů samospráv z rozpočtu Evropské unie a služby související 

VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s 

Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality, diskuze 

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

HL, auditor, auditor, jednatel společnosti O-consult s.r.o. 

uvedeným tématům. 

EKTY, PODPORA ROZVOJE A MOTIVACE,  
A ZELEŇ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

Výstavba a údržba městských parků a návsí, mobiliář, dětská hřiště podle norem atd.

Ing. Josef SOUČEK, odborník na péči o zeleň, parky návsi apod.  

Jiří ANTOŠ, odborník na dětská hřiště, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o. 

Programy Nadace Partnerství na podporu rozvoje a motivace pro samosprávy 

s, Soutěže cesty Městy  a Město stromů, granty, asistence.) 

Ondřej FÁBERA, koordinátor projektu „Labské stezky“   

Petr KAZDA, projektový manažer programu Greenways Nadace partnerství   

uvedeným tématům.  

ACE ÚŘADŮ A DATOVÉ SCHRÁNKY  

Projekt VIRTUOS a datové schránky, zapojení moderních inf. technologií do systému řízení veřejné správy

Miloš VODIČKA, zástupce společnosti Hewlett-Packard s.r.o. 

Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o.

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE

RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM.  
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DISPOZICI JSOU PREZENTACE, STÁNKY 

CÍ, AKTUÁLNĚ DOPADY 

na úspory energií „ZELENÁ ÚSPORÁM“ 

Bohuslav DOUBEK, zástupce krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí   

ční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce 

ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

 

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

ště podle norem atd. 

technologií do systému řízení veřejné správy 

soft s.r.o. 

DATELE 
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 SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ PARTNER 

ELEKTROWIN a.s. 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince 
nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP
kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 
(velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů).

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI 

Hewlett-Packard, s.r.o. a MICROSOFT

HLAVNÍ PARTNEŘI 

O-CONSULT s.r.o. 

O-CONSULT je auditorská, daňová, účetní a poradenská kancelář, jejíž působnost je zaměřena především na region 
severních Čech. Klienty jsou však i firmy z ostatních částí republiky včetně Moravy. 
Společnost O-CONSULT s.r.o. byla založena jediným společníkem začátkem roku 1992 a poskytuje kromě 
auditorské činnosti služby daňového, ekonomického, účetního a organizačního poradenství.

Československá obchodní banka, a.s.

ČSOB Municipální program 

Program určený obcím, městům, svazkům obcí a krajským úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny.

Výhody 

Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti 
prostředků a financování provozních i rozvojových aktivit.

TR-ANTOŠ s.r.o. 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
komplexní řešení spojené s touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 
ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
včetně vzorů dokumentů, které jsou povinné pro provozovatele dětských

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitn
poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických 
principů, které by měl na prahu třetí

 

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

                                                             3                                                                                                       

 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince 
nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP. Elektrowin a. s. je provozovatelem 

systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 
(velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů). 

Packard, s.r.o. a MICROSOFT, s.r.o., kteří představují společný projekt VIRTUOS.

CONSULT je auditorská, daňová, účetní a poradenská kancelář, jejíž působnost je zaměřena především na region 
severních Čech. Klienty jsou však i firmy z ostatních částí republiky včetně Moravy. 

CONSULT s.r.o. byla založena jediným společníkem začátkem roku 1992 a poskytuje kromě 
auditorské činnosti služby daňového, ekonomického, účetního a organizačního poradenství.

Československá obchodní banka, a.s. 

bcím, městům, svazkům obcí a krajským úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny.

Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti platebního styku, zhodnocování volných finančních 
prostředků a financování provozních i rozvojových aktivit. 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 

ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
včetně vzorů dokumentů, které jsou povinné pro provozovatele dětských hřišť. 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitn
poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických 
principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.
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Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince 

Elektrowin a. s. je provozovatelem 
systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 

projekt VIRTUOS. 

CONSULT je auditorská, daňová, účetní a poradenská kancelář, jejíž působnost je zaměřena především na region 
severních Čech. Klienty jsou však i firmy z ostatních částí republiky včetně Moravy.  

CONSULT s.r.o. byla založena jediným společníkem začátkem roku 1992 a poskytuje kromě 
auditorské činnosti služby daňového, ekonomického, účetního a organizačního poradenství. 

bcím, městům, svazkům obcí a krajským úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny. 

platebního styku, zhodnocování volných finančních 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 

ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitního a 
poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických 

ho tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace. 
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SIACITY, s.r.o.  
Městský a venkovní mobiliář 

Společnost SIACITY s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává řady celohliníkových
jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační vitrína, informační systém, 
cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na zeleň. Každá 
městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má své charakteristické 
jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Materiály použité při 
výrobě prvků pro městský a venkovní m
20 let. Z těchto základních řad jsme vytvořili další 
pomoci vytvořit celky se zaměřením na oblast silniční výstavby a cyklosteze
VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených výrobních řad umožňuje 
postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si zachovává jednotící identitu a 
přesto umožňuje neomezené množství konkrétních řešení.

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu 
Vám nabídnout kvalitní služby na profesionální úrovni
komplexní rekonstrukce za velice přijatelné ceny. Máte
přijet, zkontrolovat stav vašich zařízení a navrhnout možná řešení realizace 
se a zavolejte nám - nic tím neztratíte, naopak vyděláte. 

 PARTNEŘI 

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 
s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Regionální Televizní Agentura a.s.

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNO

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky

ČSOB a.s., dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., certifikát a slivovice

TR-ANTOŠ s.r.o., přívlastková vína z Moravy

SIACITY s.r.o., jakostní vína 

MICROSOFT s.r.o. a HP s.r.o., dárkové předměty

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z
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Společnost SIACITY s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává řady celohliníkových prvků pro městský a venkovní mobiliář, jako 
jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační vitrína, informační systém, 
cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na zeleň. Každá 
městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má své charakteristické 
jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Materiály použité při 
výrobě prvků pro městský a venkovní mobiliář nám umožňují garantovat nadstandardní záruční podmínky v délce 
20 let. Z těchto základních řad jsme vytvořili další tematicky zaměřené řady BICYCLE a AUTOMOBILE. Chceme tak 
pomoci vytvořit celky se zaměřením na oblast silniční výstavby a cyklostezek. Pro venkov jsme vytvořili řadu 
VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených výrobních řad umožňuje 
postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si zachovává jednotící identitu a 

sto umožňuje neomezené množství konkrétních řešení. 

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu 
Vám nabídnout kvalitní služby na profesionální úrovni. Jsme schopni realizovat zakázky od nejnižšího rozsahu až po 
komplexní rekonstrukce za velice přijatelné ceny. Máte-li zájem o naše služby je pro nás samozřejmostí k Vám 
přijet, zkontrolovat stav vašich zařízení a navrhnout možná řešení realizace - to vše samozřejmě ZDAR

nic tím neztratíte, naopak vyděláte.  

Institut, o.p.s. 
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 

sti veřejného života. Bližší informace na straně 8. 

a.s., časopisy Komunální technika a Energie 21. 

A KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALY 

, dárkové tašky 

, certifikát a slivovice 

, přívlastková vína z Moravy 

, dárkové předměty 

, přívlastková vína z Moravy (Slovácko) 
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prvků pro městský a venkovní mobiliář, jako 
jsou lavičky, zastávka, kuřácký přístřešek, odpadkový koš, informační tabule, informační vitrína, informační systém, 
cyklostojan, cyklostánek, zábrana vjezdu, ochranná mříž ke stromům, kontejner na zeleň. Každá výrobní řada 
městského mobiliáře ELEMENTCITY, DYNAMICITY, STANDARDCITY a EXCLUSIVECITY má své charakteristické 
jednotící prvky, neomezenou barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Materiály použité při 

obiliář nám umožňují garantovat nadstandardní záruční podmínky v délce 
zaměřené řady BICYCLE a AUTOMOBILE. Chceme tak 

k. Pro venkov jsme vytvořili řadu 
VILLAGE, která se snaží dotvářet příjemné venkovské prostředí. Systém otevřených výrobních řad umožňuje 
postupné doplňování celistvého sortimentu pro městský i venkovní mobiliář, který si zachovává jednotící identitu a 

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu - proto jsme schopni 
ealizovat zakázky od nejnižšího rozsahu až po 

li zájem o naše služby je pro nás samozřejmostí k Vám 
to vše samozřejmě ZDARMA Nebraňte 

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA

VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉ

Vyplněním a odevzdáním dotazníku

Název vašeho města či obce:   

Vaše jméno a příjmení:   
Vaše funkce: 
(zakroužkujte) STAROSTA 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon

 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám:
Líbí Nic moc Nelíbí

  

Jaké důležité téma/ta Vám na akci chybělo/li
Případně vypište náměty:

(naše zn. Regionservis) 

 Hodící se, prosím, zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám.

ELEKTROWIN a.s.: 

ANO NE Byly pro Vás informace prez
ELEKTROWIN dostačující?

ANO NE Spolupracujete s kolektivním systémem 
ELEKTROWIN? 

ANO NE Zaznamenali jste úspory vyplývající ze spolupráce 
s ELEKTROWINEM? 

 ANO NE Čerpáte příspěvky z 
ELEKTROWINU? 

ANO NE Využíváte spolupráce s
informačních kampaních

 SIACITY s.r.o.: 

ANO NE Uvažujete v blízké budoucnosti o 
nového, popř. doplnění  stávajícího, 
(zastávek, laviček, městského informačního systému, 
cyklostánků, apod.)? 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Mám zájem o vypracování nezávazné modelové nabídky na

bezdrátové informační systémy (rozhlas apod.) přímo pro naše
město či obec. 
 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

 ANO NE Plánujete výstavbu, rekonstrukci či modernizaci 
objektů a ploch pro kulturně-společenské a
v obci (multifunkční centra, sportovní hřiště 

  
O-CONSULT s.r.o. 

 ANO  NE Stanete se plátci DPH
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ZPĚTNÁ VAZBA 

ÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vyplněním a odevzdáním dotazníku asistentkám u prezence jste  ve hře o hodnotné ceny,

Obecné informace 

     

     

MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL 
JINÁ, vypište:…………………………………

nebo telefon):       

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
Nelíbí     Hlavní důvod proč, (prosíme, uveďte):                                     

  
...............................................................................

Jaké důležité téma/ta Vám na akci chybělo/li 
Případně vypište náměty: 

(naše zn. Regionservis)   

 
……………………………………………………………………………………………………………....

 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Hodící se, prosím, zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám.

Byly pro Vás informace prezentované společností 
dostačující? 

kolektivním systémem 

Zaznamenali jste úspory vyplývající ze spolupráce 

 motivačních programů 

Využíváte spolupráce s ELEKTROWIN na 
mačních kampaních zaměřených na zpětný odběr? 

Uvažujete v blízké budoucnosti o zakoupení 
stávajícího, městského mobiliáře 

(zastávek, laviček, městského informačního systému, 

Mám zájem o vypracování nezávazné modelové nabídky na 
(rozhlas apod.) přímo pro naše 

výstavbu, rekonstrukci či modernizaci 
společenské a volnočasové aktivity 

unkční centra, sportovní hřiště apod.). 

plátci DPH? 

REGIONSERVIS s.r.o.: 
Mám zájem o: 

 Strategický plán rozvoje

 Rozpočtový výhled 

 Zavedení ISO 9001:200

 Rozvoj zaměstnanců

 Bližší informace ke 
Regionservis s.r.o. 

ČSOB, a.s.: 

 Využívá Vaše obec/město služeb ČSOB, a.s.?

  Má Vaše obec/město zájem získat bližší
informace k přípravě a realizaci projekt
podporovaných z fondů EU?

  Plánujete v blízké budoucnosti investiční 

akci, kdy budete potřebovat dofinancování 
záměru bankovním úvěrem?

 Máte zájem o návštěvu Vaší obce/města 

specialistou ČSOB pro municipality?

 
   
  
TR ANTOŠ s.r.o.: 

 Dětské/ká hřiště a jiná 
odpočinek: 

 realizace v roce 2009

 realizace v následujících letech (výhledově)
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HRADECKÉHO KRAJE   

jste  ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce.  

 
, vypište:………………………………… 

 
:                                      

............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Hodící se, prosím, zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám. 

 

rozvoje 

Rozpočtový výhled  

9001:2008  

zaměstnanců města  

ke službám společnosti 
  

Využívá Vaše obec/město služeb ČSOB, a.s.? 

obec/město zájem získat bližší 
přípravě a realizaci projektů 

fondů EU? 

blízké budoucnosti investiční 

akci, kdy budete potřebovat dofinancování 
záměru bankovním úvěrem? 

Máte zájem o návštěvu Vaší obce/města 

specialistou ČSOB pro municipality? 

a jiná zařízení pro 

roce 2009 

následujících letech (výhledově) 
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TERMÍN SEDMÉHO ROČNÍKU 

 

 VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 13. KVĚTNA 2010 

PLÁN AKCÍ NA ROK 2009 
 

var. 

symbol 

charakter 

akce 

 

1106 

 

celostátní 

setkání 

 

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, 

PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

1109 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Plzeňského kraje

1209 odborná 

konference 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 

2009 

1309 krajská 

konference 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Středočeského kraje

1110 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje

1210 odborná 

konference 

V. Konference o bezpečnosti silničního 

provozu ve městech a krajích ČR

1111 krajská 

konference 

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje 

Vysočina 

1211 krajská 

konference 

V. Setkání 

Pardubického kraje

 

pozn.: Změna termínu či místa akce vyhrazena !

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ
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ROČNÍKU SETKÁNÍ 

STŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

název 

 

dny 

 

Termín 

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, 

PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR 

 

1 

 

16. června 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Plzeňského kraje 

1 15. září (úterý)

Rozpočet a finanční vize měst a krajů 1 24. září 

(čtvrtek)

V. Setkání starostů a místostarostů 

Středočeského kraje 

1 29. září (úterý)

IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje 

1 15. říjen 

(čtvrtek)

Konference o bezpečnosti silničního 

provozu ve městech a krajích ČR 

1 22. října 

(čtvrtek)

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje 

 
1 10. listopadu 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů 

Pardubického kraje 
1 26. listopadu 

(čtvrtek)

Změna termínu či místa akce vyhrazena ! - AK = akreditovaný vzděl. program u MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA 

NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem)
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STŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

 

 

Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

16. června 

 

 

Praha 

 

9.6. 

15. září (úterý) Plzeň 11.9. 

24. září 

(čtvrtek) 

Praha 22.9. 

29. září (úterý) okolí Prahy 25.9. 

15. říjen 

(čtvrtek) 

Znojmo 13.10. 

22. října 

(čtvrtek) 

Praha 20.10. 

10. listopadu 

 

Jihlava 6.11. 

26. listopadu 

(čtvrtek) 

Litomyšl 24.11. 

akreditovaný vzděl. program u MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb. 

JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA 

(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS,

POMÁHÁME MĚSTŮM A OBCÍM DOSAHOVAT CÍLE

 

o pomůžeme s rozvojem města nebo obce

� zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a

o společně s námi zajistíte zdravé finance

� vytváříme kvalitní rozpočtové 

vedení samosprávy

� poradíme s výběrem způsobu 

� dodáme studie proveditelnosti 

� provádíme hospodářské audity

� vypracujeme plán na ozdravení f

o nechte si od nás zpracovat 

� vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování

o vytrénujte své zaměstnance

� trénujeme zaměstnance

� neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby si 

nástroje vyzkoušeli v praxi

o posilte svou jistotu a kvalitu města 

� provádíme audity

� zavádíme ISO do měst

NAŠE CENY JSOU VELMI DOBRÉ, KVALITA VYSOK

 

MÁME BOHATÉ REFERENCE WWW.REGIONSERVIS.CZ

KONTAKTUJTE NÁS:  

email: podatelna@regionservis.cz
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ČNOSTI REGIONSERVIS, S.R.O. 

CÍM DOSAHOVAT CÍLE 

města nebo obce z praktické stránky 

zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a pomáháme s jejich realizací 

zdravé finance města a obce 

vytváříme kvalitní rozpočtové výhledy obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

vedení samosprávy 

výběrem způsobu financování projektů a připravíme zadávací dokumentaci

proveditelnosti projektů 

hospodářské audity  

plán na ozdravení financí města nebo obce 

nechte si od nás zpracovat kvalitní podklady k rozhodování 

vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování 

vytrénujte své zaměstnance k tomu, aby lépe realizovali cíle města 

trénujeme zaměstnance měst na zakázku 

neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby si moderní světové 

nástroje vyzkoušeli v praxi 

a kvalitu města  

audity - daně, účetnictví, příprava na finanční kontrolu 

ISO do měst a zavedení garantujeme 

DOBRÉ, KVALITA VYSOKÁ 

WWW.REGIONSERVIS.CZ  

email: podatelna@regionservis.cz, tel. 257 199 608, mobil: 724 931 593 nebo 602 690
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jejich realizací  

obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

připravíme zadávací dokumentaci 

moderní světové metody a 

690 061, fax: 257 199 614 
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NABÍDKA STUDIA MPA (MASTER OF PUBLIC ADMI

ÚVOD  

Nový atraktivní studijní obor MPA ( Master of 

který známe z privátní sféry jako MBA, ale

Program je vystavěn na třech pilířích:

• obecná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

činnosti  

• soft skills využitelné všemi vedoucími úředníky v rámci jejich činnosti 

• vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci 

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

funkcích institucí veřejné správy v České republice. 

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v

stupni. 

VÝHODY 

• impulzy pro vlastní růst a kariéru

• nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky
• nový pohled na management a řízení human ressource
• praktická orientace výuky 
• rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

FORMA A ORGANIZACE STUDIA

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

v pátek a sobotu, v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

PRAKTICKÉ ORIENTACE VÝUKY

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterýc

FORMA A ORGANIZACE STUDIA

Studium je koncipováno do čtyř semestrů

CEVRO institut jako program celoživotního vzdělávání.

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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ASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION) 

Nabídka pro manažery ve veřejné správě, kterou jako první v

republice přináší vysoká škola CEVRO Institut.  

Nový atraktivní studijní obor MPA ( Master of  Public Administration). Přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, 

privátní sféry jako MBA, ale  je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy

Program je vystavěn na třech pilířích: 

cná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

soft skills využitelné všemi vedoucími úředníky v rámci jejich činnosti  

vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí úředníci pohybují

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

funkcích institucí veřejné správy v České republice.  

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v

impulzy pro vlastní růst a kariéru 

nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky 
nový pohled na management a řízení human ressource 

 
rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností 

RGANIZACE STUDIA 

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

VÝUKY 

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují. 

TUDIA 

čtyř semestrů, s uplatněním kreditní formy. Studium MPA organizuje vysoká škola 

CEVRO institut jako program celoživotního vzdělávání. Studium MPA je určeno především pracovníkům veřejné 
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Nabídka pro manažery ve veřejné správě, kterou jako první v České 

Přináší do oblasti veřejné správy typ vzdělání, 

je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné správy 

cná znalost právní a ekonomické problematiky, s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své 

pohybují 

Studium je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích 

Podmínkou studia je absolvování některého z vysokoškolských programů nejméně v  bakalářském 

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny účastníků programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme 

organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá 

v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory. 

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. 

interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické 

znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, 

Studium MPA organizuje vysoká škola 

Studium MPA je určeno především pracovníkům veřejné 
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správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

v rámci zákona 312/2002 Sb.  

UKONČENÍ – CERTIFIKÁT MPA

Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupra

zahraničními vysokými školami (Florida State University, Colorado State University)

vzdělávání MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je 

vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut, jako českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na 

skutečnost, že veřejná správa je záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

titulu MBA zakotven v právním řádu ČR.

Navíc pouze titul MPA získaný na vysoké škol

českých právních předpisů. 

CENOVÁ NABÍDKA 

V současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

s tím, že cena studia je celkem 128.150,

S ohledem na vývoj v připravované právní úpravě dojde k

studium nezmění, ale pro jednotlivé okruhy problémů bude více prostoru.

všechny frekventanty studia MPA, kteří zahájí studium do 31. 12. 2009)

PŘEHLED STUDIJNÍCH MODULŮ

1. Principy právního státu jako limita výkonu veřejné správy
2. Manažerské dovednosti I. 
3. Veřejná správa a její systém v ČR
4. Ústavní principy výkonu veřejné správy
5. Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů
6. Komunikační dovednosti 
7. Veřejná správa a Evropská unie
8. Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví
9. Veřejné finance 

10.  Manažerské dovednosti II.

11.  Politický systém a jeho vliv na veřejnou správu

12.  Rozvoj osobnosti 

13.  Ekonomické a kontrolní systémy ve veřejné správě

14.  Volební systém a komunální politika

15.  Management a marketing ve veřejné správě

16.  Specializační modul – Místní normotvorba

17.  Specializační modul – Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

PŘIHLÁŠKA 

Přihláška ke studiu viz níže, případně jsou 

odkaz v levém menu „STUDIUM MPA“. Podrobné informa

Institut, o.p.s. http://www.cevroinstitut.cz/

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

                                                             9                                                                                                       

 

proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

CERTIFIKÁT MPA 

Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupra

(Florida State University, Colorado State University) ze zemí, kde má manažerské 

vzdělávání MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je 

u školou CEVRO Institut, jako českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na 

skutečnost, že veřejná správa je záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

titulu MBA zakotven v právním řádu ČR. 

titul MPA získaný na vysoké škole s akreditací magisterského studia bude zřejmě moci být uznán podle 

současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

128.150,- Kč (tj. 1.285,- Kč /kredit).  

připravované právní úpravě dojde k prodloužení studia MPA na 4 semestry. Obsahově se 

studium nezmění, ale pro jednotlivé okruhy problémů bude více prostoru. Cena studia a

všechny frekventanty studia MPA, kteří zahájí studium do 31. 12. 2009) 

ODULŮ 

Principy právního státu jako limita výkonu veřejné správy 
 

Veřejná správa a její systém v ČR 
výkonu veřejné správy 

Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů

Veřejná správa a Evropská unie 
Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví 

Manažerské dovednosti II. 

litický systém a jeho vliv na veřejnou správu 

Ekonomické a kontrolní systémy ve veřejné správě 

Volební systém a komunální politika 

Management a marketing ve veřejné správě 

Místní normotvorba 

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky 

Přihláška ke studiu viz níže, případně jsou volně k dispozici na našich internetových stránkách 

levém menu „STUDIUM MPA“. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 

http://www.cevroinstitut.cz/ 
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proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání 

Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut. Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se 

ze zemí, kde má manažerské 

vzdělávání MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito také těchto zkušeností. Certifikát o absolvování je 

u školou CEVRO Institut, jako českou vysokoškolskou vzdělávací institucí, a to s ohledem na 

skutečnost, že veřejná správa je záležitostí zejména národní s předpokladem, že titul MPA má být, na rozdíl od 

bude zřejmě moci být uznán podle 

současné době obsahuje studium MPA  17 modulů rozdělených do 4 semestrů (11 dvoudenních 6 jednodenních) 

prodloužení studia MPA na 4 semestry. Obsahově se 

Cena studia ale zůstává stejná (pro 

Ekonomické principy tržního systému a interpretace makroekonomických ukazatelů 

dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

dispozici na stránkách Vysoké školy Cevro 
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