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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ SAMOSPRÁVY, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, místní poplatky a 
obecně závazné vyhlášky, nezákonné nakládání s odpady, dozor nad samostatnou působností měst a obcí, životní 
prostředí, ochrana přírody a krajiny, územní plánování a urbanismus, podpora rozvoje samospráv a spolupráce 

Programem provází Václav ZIBNER      

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO 

9:00 Přivítání účastníků, hostů a partnerů setkání 

9:05 Úvodní slovo pořadatele setkání 
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

9:10  Aktuální otázky rozvoje města, dopravy a odpadového hospodářství 
   Jaroslav VYMAZAL, primátor města Jihlavy 

9:25 Postavení voleného funkcionáře a úředníka veřejné správy. Informace k věcnému záměru zákona  
 O úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě 
   Zdeněk KADLEC, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 

9:55 Společná diskuze k uvedenému tématu. 

ZDRAVÍ SAMOSPRÁV A ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ = ÚSPORY, MOTIVACE, BONUSY 

10:00 Řízení finančního zdraví obce, města v praxi  
 Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí a měst 

10:30 Za elektroodpad je zbytečné platit 
   Táňa POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. 

10:45 Společná diskuze k uvedenému tématu. 

11:55 PŘESTÁVKA  

Krátká přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

FINANCOVÁNÍ MUNICIPAL IT A NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

11:15 Financování municipalit v roce 2011 
   Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s 

11:30 Právní možnosti postihu nezákonného nakládání s odpady na katastru obce 
   Josef POSPÍCHAL, vedoucí odpadového oddělení, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Česká inspekce 

životního prostředí 

SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM A PODPORA PROJEKTŮ A ROZVOJE ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁV  

11:45 Přímá podpora rozvoje a dosahování cílů samospráv, úspory a spolupráce se soukromým sektorem 
   Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s. r. o. 
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PREZENTACE SOUKROMÝCH FIREM A PARTNERŮ SETKÁNÍ     inzerce 

12:00  Placení veřejných služeb pomocí mobilních telefonů,  
Vít ŠOUPAL, senior manažer mobilních plátců společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

12:05  Trendy v osvětlovací technice,  
Petr VÁŇA, senior manager společnosti Techniserv, spol. s r.o. 

12:10  Kvalitní bezdrátový rozhlas a další služby,  
Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy s.r.o.  

12:15 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp.,  
Otakar NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR Antoš, s.r.o. 

12:20  Ucelené a účinné poradenství pro samosprávy,  
Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu společnosti Regionservis s.r.o. 

12:30 PŘESTÁVKA  

Občerstvení (káva, nápoje, zákusek, sendvič apod.), k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

MÍSTNÍ POPLATKY, OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  OBCÍ A MĚST, PRÁVA A  POVINNOSTI 
SOUVISEJÍCÍ S  VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A 
URBANISMUS, OCHRANNÁ PÉČE O KRAJINU A PŘÍRODU  

13:00 Vyhodnocení výsledků kontrol samostatné působnosti obcí. Obecně závazné vyhlášky v souvislosti s 
aktuálními změnami zákona o místních poplatcích po přijetí daň. řádu 

   Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

14:00 Územní plán jako koncepce pro budoucí rozvoj města a obce 
   Tomáš NOVÁK, architekt, projektant, zástupce atelieru ASGK Design s.r.o. 

14:30 Finanční nástroje ochrany přírody a péče o přírodu a krajinu – možnosti pro obce 
   Václav HLAVÁČ, vedoucí střediska Havlíčkův Brod, Agentura ochrany přírody a krajiny 
   Bohumila JERMLOVÁ, vedoucí odd. ochrany krajiny, střed. Havl. Brod, Agentura ochrany přírody a krajiny 

15:00 Společná diskuze k uvedeným tématům.  
 

15:15 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY 

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. níže). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní a 
přívlastková vína, atd.  ZPĚTNÉ VAZBY, PROSÍME, ODEVZDÁVEJTE U PREZENCE, PŘÍPADNĚ ASISTENTKÁM/ŮM. 

15:30 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM S  POSEZENÍM NA TERASE  

 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ, POWERPOINTOVÉ  PREZENTACE 

Prezentace (v Powerpointu) jednotlivých řečníků naleznete na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

odkaz v levém menu „Archiv vybraných akcí“. V archivu naleznete také video a foto záznam ze setkání. Obvykle 

informace na internetové stránky umísťujeme do 7 pracovních dní od data konání akce.  
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SEZNAM INZERENTŮ A PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ KLIENT  

ELEKTROWIN a.s. 

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 nabylo právní rozhodnutí o registraci kolektivního 

systému ELEKTROWIN na MŽP ČR. ELEKTROWIN a. s. je provozovatelem 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). 

Právě běží již 4. ročník ekologického projektu Ukliďme si svět!, který je 
určen pro základní a střední školy v České republice. Zapojte svou 
školu do projektu a získejte atraktivní ceny. 

Více na internetových stránkách www.uklidmesisvet.cz nebo na 
Facebooku. 

HLAVNÍ KLIENTI  

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 platebního styku, zhodnocování volných finančních 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 hřišť. 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 
Od r. 1996 se zabýváme výrobou, montáží a servisem rozhlasové a ozvučovací 
techniky. Jako první jsme v ČR začali montovat venkovní přijímače (hnízdo) 

bezdrátového rozhlasu. Nabízíme nejmodernější bezdrátový rozhlas SARAH, drátový rozhlas, ozvučení venkovních a 
vnitřních prostor, radarové měřiče rychlosti, kamerové systémy, úsporné veřejné osvětlení (LED DIODY). Zdarma 
zpracujeme konzultaci a cenový návrh pro Váš záměr. Informace a pomoc se získáváním dotací. Financování – 
rozložení zakázky do 3 let bez úroků a navýšení. Servis po celé ČR. Kvalitu a profesionalitu dokladujeme 
CERTIFIKATY: ISO 9001:2009, schválení MV HZS ČR, schválení MD ČR. 

ELSTAV LIGHTING s.r.o. 
je jedna z prvních firem v České republice,která se specializuje na veřejné osvětlení 
měst a obcí a to již od roku 1993. V naší nabídce jsou komplexní řešení dodávek 
materiálů pro rekonstrukce,opravy a údržbu veřejného osvětlení v celé ČR. Máme 

výhradní zastoupení výrobce hliníkových a historických stožárů. Denně rozesíláme materiál do celé České republiky 
expresní službou. 
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TECHNISERV, spol. s r.o. 
je ryze českou společností, působící na trhu již od roku 1991. Od své prvotní specializace na 
projektovou činnost se naše nabídka rozšířila o komplexní dodávky a instalace vyspělých 
technologií a systémů. Širokou paletu služeb a produktů podrobně mapují naše reference. 
Zaměření společnosti:  Investiční výstavba, Pozemní letecká zabezpečovací zařízení, 

Telekomunikace, Monitoring a měření, Komunikační a informační systémy, Dokument management a ukládání dat, 
Dispečerské a regulační systémy, Bezpečnostní systémy EZS, EPS, PTV, CCTV atp., Elektrotechnické a elektronické 
systémy, Elektromagnetické stínění, Strojně technologické systémy. 

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. 
Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996. K 30. 
září 2010 společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků.  

T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 je T-Mobile 
poskytovatelem služby vysokorychlostního přístupu k internetu technologií ADSL a rovněž nabízí hlasové služby 
prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT 
služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. 

KOVOSLUŽBA OTS, a.s. 
Sídlo firmy: Tovačovského 2/92, 130 00, Praha 3, Žižkov 
KOVOSLUŽBA OTS, a. s. je nástupcem státního podniku Kovoslužba, který byl založen v 
roce 1951, a to na základech firmy, jejíž historie sahala až do začátku první republiky. V 
roce 1996 se forma podnikání změnila na akciovou společnost, došlo k rekonstrukci 

skladového areálu a rozvoji činnosti obchodně technických středisek. V letošním roce oslavíme 15ti leté výročí 
působení firmy jako privátního podnikatelského subjektu.  

STRATEGICKÝ PARTNER  

ASGK DESIGN s.r.o. 
Architektonický atelier ASGK Design s.r.o. byl založen v roce 2006 a svou činností plynule 
navazuje na předešlé profesní aktivity architektky Gabriely Kaprálové, jednatelky společnosti. 
Atelier se doposud podílel na řadě projektů zahrnujících zejména kancelářskou a rezidenční 
výstavbu. Rozsah činností doplňuje taktéž tvorba autorského designu a výstavnictví. 

KLIENT 

I-TEC CZECH, spol. s r.o. 
Společnost I-tec Czech, s r.o., se sídlem v Ostravě, zastupuje italskou značku Piaggio v České 
republice. Specializuje se na prodej a servis tříkolek Ape, čtyřkolek Quargo a vozidel Porter, 
které již spadají do kategorie N1- lehká užitková vozidla. Servisní místa všech těchto vozidel jsou 

zajištěna po celé ČR. 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  

Časopisy Komunální technika a Energie 21. 

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALY 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky, ČSOB a.s., dárkové tašky, BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., dárek, TR-ANTOŠ s.r.o., 

přívlastková vína z Moravy, T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s, 3x handsfree sada , I-TEC CZECH spol. s r.o., dárek 

REGIONSERVIS s.r.o. a ELSTAV LIGHTING s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko)  
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA – KRAJ VYSOČINA 24.5.2011 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku asistentkám u prezence jste ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce. 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název  vašeho 
města  či obce: 

      
Vaše 

jméno a 
příjmení: 

      

 

Přímý kontakt na Vás (nejlépe email nebo telefon): 
 

      

AKCE, NA KTERÉ VYPLŇUJETE TENTO DOTAZNÍK SE VÁM: 

Líbí 

 

Nic moc 

 

Nelíbí 

 

Hlavní důvod proč, (prosíme, uveďte):        

 

_____________________________________________________ 

Jaká témata by Vás zajímala na krajském setkání?, 
prosíme vypište: 

 

NABÍDKA SPOLUPRÁCE 
 

 ANO  NE  NEVÍM 

Chci se stát členem českého, nezávislého, obchodního klubu podnikatelů a 
samospráv ČR „LIGA NEÚPLATNÝCH“ (členství je zdarma). 

 

 
Podpis:…………………………………………………………….. 

R o z v o j, i n v e s t i c e  m ě s t a/o b c e  (n e z á v a z n ý  p r ů z k u m  p o p t á v k y) 

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

ELEKTROWIN a.s.: 

 ANO  NE Máme zájem o uzavření smlouvy s ELEKTROWINEM – uzavřít smlouvu s ELEKTROWIN je možné pouze v případě, 

že máte k dispozici sběrné místo (zpevněná plocha, zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob), nebo místo pro umístění malého 
kontejneru na malé spotřebiče na volném prostranství). Kontaktujte mě. 

 ANO  NE Máme smlouvu a máme zájem o využití příspěvků z motivačních programů. Prosím, zašlete nám zprávu o tom, 

zda máme nárok, případně nám zašlete formulář k podání žádosti. 

 ANO  NE Máme zájem o využití Putujícího kontejneru. Zašlete mi formulář k vyplnění harmonogramu. 

 ANO  NE Informujeme občany o správném nakládání s odpady a zpětně odebranými výrobky. Máme zájem o využití 

příspěvku, který ELEKTROWIN poskytuje na lokální informační kampaně. Zašlete mi žádost k vyplnění. 

 ANO  NE Využili jste již někdy možnosti objednání propagačních předmětů z našeho e-katalogu? E-katalog naleznete na 

našich webových stránkách www.elektrowin.cz. 

 
REGIONSERVIS s.r.o., oddělení pro samosprávu“: 
Mám zájem o:  

 podrobnou analýzu hospodaření obce a jeho organizací 

 revizi strategického plánu rozvoje obce vč. posouzení 

efektivity, produktivity a aktuálních rizik hospodaření 

 poradenství s čerpáním dotace, vč. dohledu 

 školení nově zvolených zastupitelů (finance, ekonomika) 

 rozpočtový výhled do roku 2014 

 pojištění majetku obcí, vč. poradenství 

 právní servis, smlouvy včetně revize stávajících závazků 

 poradenství při zakládání a provozu společností a 

organizací zřizovaných městem včetně smluvních vztahů a 
personálního zajištění atd. 

 servis v oblasti vymáhání pohledávek a exekucí 

 jiné poradenství (např. školství, městská policie, hasiči)  

 Mám zájem o územní plán vč. aktualizace, strategii rozvoje. 

 Kompletní studii proveditelnosti a technického zhodnocení 

stávajícího objektu, areálu nebo území. 

 Máme zájem o spolupráci s daňovým poradcem nebo 

auditorem, resp. jiným odborníkem v oblasti účetnictví a daní. 
 

 Mám zájem o radu, v oblasti: …………………………………………….. 

 

ČSOB, a.s.: 

 Naše obec/město využívá služeb ČSOB, a.s. 

 Plánujeme v blízké budoucnosti investiční akci, kdy  

budeme potřebovat dofinancování záměru bankovním úvěrem. 
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Hrozí Vám povodně, záplavy? Pomůžeme Vám získat 90% 

dotace na vybudování varovného systému obyvatel včetně 
vodních čidel, hladinoměrů a srážkoměrů. Máte zájem získat 
dotaci 90%? 

 Máme zájem o ukazatele rychlosti (radary) a zpomalovací 

semafory nebo o úsporné veřejné osvětlení (např. LED 
diodami). 
TR ANTOŠ, s.r.o.: 
Plánujeme dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

 realizace v roce 2011  

 realizace v následujících letech (výhledově)  

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.: 

 Již dnes využíváme služeb společnosti T-Mobile.  

 Řešení platby mobilem mě zaujalo a mám zájem o 

nezávaznou nabídku pro naše město/obec.  
ELSTAV LIGHTING, s.r.o. a TECHNISERV s.r.o.: 

 Plánujeme v tomto nebo příštím roce  investice do obnovy 

veřejného osvětlení obce či města 

 Plánujeme v tomto nebo příštím roce  rekonstrukci 

umělého a nouzového osvětlení ve veřejných budovách 
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2014 
 

NÁZEV AKCE 
TERMÍN 

2011 
TERMÍN 

2012 
TERMÍN 

2013 
TERMÍN 

2014 

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 1. února 2. února 31. ledna 30. ledna 

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 15. února 16. února 14. února 13. února 

Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 15. března 15. března 14. března 13. března 

Konference o právu a zákonných povinnostech 
samospráv 

22. března 22. března 21. března 20. března 

Konference o řízení hospodaření a financování 
samospráv 

29. března 29. března 28. března 27. března 

Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje 4. dubna 1. března 28. února 27. února 

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 14. dubna 29. března 28. března 27. března 

Konference o bezpečnosti silničního provozu 
v intravilánu ČR 

28. dubna 5. dubna 4. dubna 3. dubna 

Setkání starostů a místostarostů 
Královéhradeckého kraje 

12. května 17. května 16. května 15. května 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. května 31. května 30. května 29. května 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ  
A HEJTMANŮ ČR 

9. června 7. června 6. června 5. června 

Setkání starostů a místostarostů  
Jihomoravského kraje 

23. června 21. června 20. června 19. června 

Setkání starostů a místostarostů  
Středočeského kraje 

6. září 6. září 5. září 4. září 

Konference o rozpočtu a financování územních 
samospráv 

22. září 20. září 19. září 18. září 

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. října 4. října 3. října 2. října 

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje 20. října 18. října 17. října 16. října 

Konference o stavu veřejných financí a práva v ČR   upřesníme upřesníme upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů 
Moravskoslezského kraje 

3. 
listopadu 

19. dubna 18. dubna 17. dubna 

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 
24. 

listopadu 
3. května 7. května 6. května 

Národní setkání tajemníků a vedoucích úředníků 
městských a obecních úřadů 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 27. 11.  
do 28. 11. 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 27. 11.  
do 28. 11. 

 
VŠECHNY NAŠE AKCE A INFORMACE (PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY ATD.) K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI 
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE  

 
Pozvánky jsou přiloženy do Vašich desek, děkujeme Vám. 

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI  REGIONSERVIS, S.R.O. 

TOP nejžádanějších služeb společnosti Regionservis s.r.o. 

Nabídka není výčtem všech našich služeb, ale pouze těch nejžádanějších. V případě, že máte zájem o podrobné 

informace, nebo další služby, prosíme, kontaktujte nás, uvedené ceny jsou smluvní bez DPH 20%: 

Mgr. Václav ZIBNER 
vedoucí služeb pro samosprávu 
Regionservis s.r.o. 

Email: vaclav.zibner@regionservis.cz 
GSM: 606 058 408 

CELKOVÁ ANALÝZA HOSPODAŘENÍ  

 

 Finanční analýza s posouzením finančního zdraví  

 Návrh závazných ukazatelů rozpočtů pro udržení a zajištění finančního zdraví 

 Doporučený strop zadluženosti v případě čerpání úvěrů 

 Analýza, rekapitulace a statistika hospodaření od r. 2000 

 Souhrn silných a slabých stránek financí 

 Optimalizace pojištění majetku  

 Posouzení stávajícího systému evidence pohledávek a jejich vymáhání  

 Prověření vedení účetnictví 

 Analýza a kalkulace jednotlivých oblastí činnosti obce a jejích organizací  

 Přezkoumání hospodaření ve smyslu příslušných právních předpisů 

 Auditorské ověření čerpání dotací a grantů, ověření oprávněnosti čerpání poskytnutých prostředků 

 Posouzení personálního obsazení obecního úřadu a organizací obce 

 Prověření vnitřních předpisů a směrnic 

 Proškolení příslušných pracovníků v daných oblastech 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 

VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ + MNOHALETÁ STAT ISTIKA 

Na základě aktuální predikce MF ČR, ve které je zapracovaná koaliční dohoda a dlouhodobého vývoje daňových 
příjmů města/obce a vyhlášky č. 245/2010 o podílu obcí zašleme vypočítané daňové příjmy na r. 2011 s výhledem, 
dále poskytneme avízo o finančním zdraví obce/města + 12 let statistiky vývoje financí, počtu obyvatel a 
zaměstnanců na katastru města/obce v grafech a tabulkách. OBSAHUJE: 

 předpoklad výnosů daní 2011 s výhledem (na základě aktuálních dat z MF ČR po zapracování količní 
dohody) 

 predikci všech daňových příjmů v členění dle rozpočtové skladby 

 avízo o finančním zdraví obce/městyse/města 

 výpočet provozního salda hospodaření samosprávy a vývoj 

 přehledné barevné grafy a tabulky 

 výpočet dopadů světové finanční krize na příjmy samosprávy 

Cena: 3 600 Kč včetně 20% DPH 
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA  KLÍČ  

Součástí výhledu již je výpočet daňových příjmů na rok 2011 do roku 2013 až 14. Od konkurence se námi 
zpracovaný výhled liší tím, že je zaměřený na řízení finančního zdraví města/obce samosprávou a je velmi 
přehledný a srozumitelný samosprávě. Na konci dokumentu jsou na jedné straně srozumitelné závěry z analýzy 
financí a na druhé uvádíme doporučení a opět jasné a srozumitelné závazné ukazatele rozpočtů. Samospráva díky 
výhledu může zajistit bezpečnost zdraví svých financí a pozná bezpečné limity finančních možností. Vypracujeme 
rozpočtový výhled obce či města bez zbytečné zátěže zaměstnanců města. OBSAHUJE: 

 finanční analýza s posouzením finančního zdraví 

 návrh závazných ukazatelů rozpočtů pro udržení a zajištění finančního zdraví 

 doporučený strop zadluženosti v případě, kdy by samospráva čerpala úvěry 

 12 let do minulosti analýza, rekapitulace a statistika financí 

 na jedné stránce uvádíme závěr a rekapitulaci finančního zdraví (samosprávě srozumitelně uvádíme silné 
a slabé stránky financí) 

 analýzu dosavadního hospodaření obce/města 

 souhrn silných a slabých stránek financí obce/města 

 tabulky výhledu na 3 roky 

 doporučení 

 závěr 

Cena: 

 obec a městys 18 000 Kč včetně 20% DPH 

 město do 3000 obyvatel 24 000 Kč včetně 20% DPH 

 město nad 3000 obyvatel 36 000 Kč včetně 20% DPH 

 statutární město 48 000 Kč včetně 20% DPH 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  

Vypracujeme či zaktualizujeme strategický plán rozvoje města i zásobník projektů. Zrevidujeme jak jsou cíle plněny, 
zda existuje efektivní systém. vše zaměříme na to aby samospráva zvýšila své šance uspět. 

 výrazně zvyšuje šance samosprávy uspět, 

 shrneme dostupné informace o městě, analyzuje jeho situaci a stanovuje postup rozvoje města, 

 je všeobecnou dohodou nad budoucností města, což velmi výrazně usnadňuje komunikaci s veřejností, 
podnikateli i s opozicí, 

 deklaruje se zde vize, priority a cíle samosprávy, 

 zvyšuje šance při čerpání dotací. 

Cena: Dohodou, při poptávce vás kontaktujeme. 

STUDIE, ROZBORY, ANALÝZY, STANOVISKA...  

Vyhotovujeme na zakázku velmi kvalitní studie, analýzy a rozbory nejrůznějších oblastí. Např.: 

 příprava podkladů do vedení měst 

 stanoviska k úvěrům 

 analýzy financí a hospodaření 

 návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací 

 studie proveditelnosti 

 stanoviska a studie k privatizaci bytů 

 sociodemografické studie 

 atp. 

Využíváme vždy ty nejlepší dostupné experty v dané oblasti. Závisí samozřejmě také na ceně. 

Cena: Dohodou, při poptávce vás kontaktujeme. 
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ZAVEDENÍ NOREM KVALITY JAKO ISO 9001:2008, CAF, BSC, OHSAS APOD.  

V posledních dvou letech jsme zavedli ISO již do 3 měst a 1 městské části. Certifikace proběhla vždy u mezinárodně 
uznávané certifikační autority. 

ISO je jistota pro vedení města a zákazníky (občany) i úředníky: 

 zajišťuje kvalitní plnění služeb města občanům, 

 prověří a zlepší úřad, 

 zlepšuje schopnosti naplňování cílů samosprávy i státní správy, 

 zvyšuje prestiž, 

 zajišťuje vysokou úroveň řízení, 

 je mezinárodně uznávaný standard, 

 zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů, 

 je cestou k růstu spokojenosti zákazníků města, 

 město získá mezinárodně uznávaný doklad o kvalitě a zlepšování služeb, 

 zvyšuje se šance při žádostech o dotace, zlepšuje image. 

Naše společnost garantuje zavedení ISO, pokud by město (městská část) při certifikaci neuspěla, neseme veškeré 
náklady při opakování certifikace. Máme bohaté reference a spokojené klienty. 

 Cena: Poptejte se nás, zašleme vám konkrétní nabídku. Orientačně 2000 Kč/ zaměstnanec města /3 roky příprava 
+ certifikace + dozorové audity 

ZAVEDENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DO MĚSTA  

 Nastavíme systém a procesy řízení projektů v samosprávě a úřadu města/kraje 

 Proškolíme vybrané zaměstnance na mezinárodní standardy projektového řízení dle IPMA, PMBOK a ISO. 

 Vytrénujeme projektové manažery města 

 Vyškolíme samosprávu 

 Je možné vypracovat také strategické dokumenty města (strategický plán rozvoje, zásobník projektů, 
rozpočtový výhled, financování projektů...) 

Cena: Dle rozsahu dohodou 

PORADENSTVÍ - EKONOMICKÉ, PROJEKTOVÉ, ÚČETNÍ, PRÁVNÍ  

 zpracujeme analýzy 

 připravíme projekty 

 prověříme smlouvy a smluvní vztahy 

 zajistíme právní zastupování 

 dodáme projektový management - pomůžeme řídit projekt 

 poradíme s účetnictvím 

 provedeme audit, analýzu, rozbor či konzultaci přímo u klienta 

 pomůžeme při realizaci projektu 

 jsme zaměřeni na praxi 

 složíme tým dle potřeb a přání klienta 

 poradíme při zřizování (zakládání), provozu, zpracování základní dokumentace společností a organizací 
města 

Cena: Poptejte se nás, sdělte svůj požadavek.¨ 
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SEMINÁŘE, TRÉNINKY, ŠKOLENÍ ZASTUPITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ NA VYBRANÁ TÉMATA  

Školení, semináře, aktivní tréninky pro představitele obcí a měst, členy zastupitelstva a rady obce/města, 
zaměstnance obce/města a jejich organizace. Modelové situace z praxe a tréninky moderních technik a metod 
uplatnitelných v praxi. Jednorázové akce i možnost sestavení komplexních dlouhodobých vzdělávacích programů na  

Nabídka obsahuje: 

 Základní legislativní předpisy pro obce a města 

 Základní principy fungování obce/města, zastupitelstva a rady obce/města,  obecního/městského úřadu, 
organizací zřizovaných obcí/města 

 Základní předpisy, povinnosti, práva a praxe v jednotlivých oblastech činnosti obce, města, svazku obcí, 
organizací a společností (bezpečnost, kultura, obecní/městská policie, hasiči, správa majetku, školství, 
technické služby, údržba atd.)    

 Projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK a ISO 

 Prezentační dovednosti 

 Zvládání stresových situací 

 Komunikace s problémovými lidmi 

 Asertivita v praxi zaměstnance města 

 Strategické plánování a řízení rozvoje města 

 Time management v praxi 

 Manažerská komunikace 

 Efektivní vedení porad 

 Hodnocení a účinná motivace zaměstnanců 

 Prezentační dovednosti v praxi 

 Řízení změn 

 Zlepšení týmové spolupráce 

 Jak zvládat jednání s problémovými lidmi 

 Jak vystupovat a jednat s klienty města 

 Nástroje a postupy racionalizace ve veřejné správě 

 Světová finanční krize 

 Finance a rozpočet města 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu vzdělávání 

DIAGNOSTIKA A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚST  

 personální audity 

 analýza vedoucích zaměstnanců 

 analýzy spokojenosti zaměstnanců 

 rozvoj talentů 

 nastavení personálních systémů a hodnocení 

 tréninky... 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 

DOKUMENTACE STAVEB, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 architektonická studie 

 studie proveditelnosti 

 inženýrská činnost 

 urbanistická studie využití volných ploch „brownfields“, „greenfields“ 

 aktualizace územního plánu 

 nový územní plán 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 
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OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU S ANALÝZOU 

Výhled dodáváme spolu s analýzou dosavadního hospodaření od roku 1997 a posouzením finančního zdraví a 

možností obce/města. Výhled je zpracován do roku 2013 (na přání do 2014). Po objednání Vás kontaktujeme 

s prosbou o doplňující informace (především rozpočet 2010) ostatní data čerpáme ze systému ARIS WEB. Dílo 

obdržíte do 15 pracovních dní od předání doplňujících informací. Fakturujeme po vyhotovení a odevzdání díla. 

Objednat lze elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog…) 

 

OBJEDNATEL 

 
Název objednatele: 
 
Okres: 
 

 
      
 
      

 
Kontaktní osoba: 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
                                  případně mobil:         

OBJEDNÁVÁME 

Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2013 včetně analýzy financí. Dílo bude obsahovat zejména (případné dotazy 

volejte na 606 058 408 (Mgr. Zibner): 

 výpočet daňových příjmů 2010 až 2013 

 analýzu dosavadního hospodaření obce/města 

 posouzení finančního zdraví obce/města  

 souhrn silných a slabých stránek financí  

 stanovení maximálních finančních možností samosprávy 

 tabulky rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2013 

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Uhradíme (správné zaškrtněte):   

 OBEC 18 000 Kč včetně 20 % DPH  

 MĚSTO do 3000 obyvatel 24 000 Kč vč. 20 % DPH                          

 MĚSTO 36 000 Kč včetně 20 % DPH                                            

 STATUTÁRNÍ MĚSTO 48 000 Kč včetně 20 % DPH    

 
POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 
Datum a podpis oprávněné osoby (případně razítko): 
 
 
 
 

 

Objednat lze také elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog) 

Po vyplnění faxujte na: 226 531 885 nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  

nebo vaclav.zibner@regionservis.cz nebo odevzdejte na akci u prezence či na stánku Regionservisu. 
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OBJEDNÁVKA VÝPOČTU DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2011 

 

 propočítáváme predikci všech daňových příjmů obce/města v členění rozpočtové skladby 

 obsahuje informaci o finančním zdraví obce/města a jeho vývoji  

 včetně 12 let statistiky dosavadního vývoje příjmů a výdajů 

 statistika vývoje počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících v katastru obce/města  

 uvádíme výpočet dopadů světové finanční krize na příjmy obce/města 

 barevně vytištěné grafy a tabulky 

Zasíláme do 10-ti pracovních dnů od objednání emailem nebo poštou. 

PROSÍME NEPLAŤTE BEZ FAKTURY 

Objednat lze elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog…) 

OBJEDNATEL 

Název 

objednatele: 

Okres: 

      

      

Kontaktní osoba: 

Funkce: 

Tel: 

Email: 

 

      

      

      

                                   případně mobil:       

OBJEDNÁVÁME 

Výpočet daňových příjmů dle výše uvedené specifikace. 

Zasíláme standardně emailem a vytištěné poštou včetně vypálení souboru na CD. 

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Celkem k úhradě:  

 

  3 600,-- Kč  včetně 20 % DPH.  

Úhradu provedeme po obdržení faktury. 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 KB 

Datum a podpis oprávněné osoby (případně razítko): 

 

 

 

 

 

 

Objednat lze také elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog) 

Po vyplnění faxujte na: 226 531 885 nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  

nebo vaclav.zibner@regionservis.cz nebo odevzdejte na akci u prezence či na stánku Regionservisu. 

 

 

http://www.regionservis.cz/
mailto:podatelna@regionservis.cz
mailto:vaclav.zibner@regionservis.cz
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