
 

V Praze dne 7. května 2012 
Přílohy: program a přihláška 

Vážená paní, vážený pane, 

co nejsrdečněji Vás zvu na „VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje“. Setkání se bude 

konat od 9:00 hodin (prezence od 8:30) dne 21. června 2012, v Černé Hoře, v hotelu Sladovna. 

 
Krajské setkání pořádáme již po osmé (od roku 2005) a vždy s úspěchem a spokojeností návštěvníků (až 98%). 

Cestu si na něj pravidelně najde více než stovka starostek, starostů a zástupců samospráv. V loňském roce se 

setkání konalo pod záštitou pana starosty města Mikulova Rostislava Koštiala dne 23. 6. 2011 v Mikulově. 

Setkání je jako jedno z mála pořádáno výhradně bez zapojení zdrojů z veřejného sektoru (dotací apod.), 

vybrané registrační poplatky vracím zpět na rozvoj samospráv. Od roku 2006 jsem na podporu solidarity a 

rozvoje měst a obcí věnoval částku vyšší než 2.000.000,- Kč. Podrobné záznamy z předchozích ročníků jsou 

k dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz pod odkazem „Archiv pořádaných akcí“.  

 
Hlavní témata letošního setkání jsou:  

Právo shromažďovací, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým 

soukromým sektorem, bezpečnost dopravy v obcích, územní plánování, veřejné zakázky, Operační program 

Životní prostředí, obecně závazné vyhlášky obcí, stanoviska veřejného ochránce práv, rozvoj veřejných 

knihoven a informačních služeb  

 

V příloze svého dopisu Vám zasílám program setkání společně s registračním formulářem. O setkání je vždy 

veliký zájem, proto prosím, neváhejte s přihláškami do poslední chvíle. Uzávěrka přihlášek je 19. června, nebo 

po naplnění maximální kapacity 150 míst.  

 
Vážená paní, vážený pane, věřím, že setkání samosprávných politiků je zajímavou příležitostí pro rekapitulaci 

cílů a výměnu zkušeností zástupců samospráv a sjednocení postupů v nastávajícím období. V případě, že se 

nebudete moci dostavit osobně, prosím o vyslání zástupce vaší samosprávy.  

 

S úctou a pozdravem 

                           
 

Lukáš Tesař 
             majitel společnosti Regionservis, s.r.o. 

 

 



 

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského  kraje 
termín: 21. června 2012 (čtvrtek) 
místo konání: Černá Hora, hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, internet: http://www.hotel-sladovna.cz/  

l ZAMĚŘENÍ SETKÁNÍ:  

Právo shromažďovací, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sekto-
rem, bezpečnost dopravy v obcích, územní plánování, veřejné zakázky, Operační program Životní prostředí, obecně závaz-
né vyhlášky obcí, stanoviska veřejného ochránce práv, rozvoj veřejných knihoven a informačních služeb.  

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HOD., PREZENCE PARTNERŮ OD  8:15 HOD.  

9:00  Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům. 

PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ A KONKRÉTNÍ POZNATKY, ROZVOJ A FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ SAMO-
SPRÁV, BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH  

9:10 Právo shromažďovací, rady a doporučení, konkrétní poznatky a zkušenosti z města Břeclavi 
 plk. Mgr. Tomáš KUŽEL, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje  
 plk. Mgr. Ing. Miloslav MACHÁT, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie pro vnější službu 

9:40  Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy 
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

10:10 Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích 
Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno 

10:25  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

10:30  PŘESTÁVKA  

30 minut přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem (dětská hřiště, 
bezpečnost veřejnosti, financování, komunální technika, veřejné osvětlení, služební vozidla, atp.). 

ÚZEMNÍ PLÁNY, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK    

11:00  Územní plány a stavební zákon, připravované změny a aktuální problémy k řešení  
 Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

11:30  Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách  
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s. 

11:45  Moderní a trvanlivá nejen dětská hřiště = účinné řešení pro volnočasové aktivity nejen děti, ale i seniorů  
Jan MRKLAS, zástupce společnosti TR Antoš s.r.o. 

11:55  Řešení obnovy Vašeho vozidla pro komunální účely 
Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o. 

12:00  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

12:10  PŘESTÁVKA  

20 minut přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem (dětská hřiště, 
bezpečnost veřejnosti, financování, komunální technika, veřejné osvětlení, služební vozidla, atp.). 

http://www.hotel-sladovna.cz/


 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, 
OMBUDSMAN A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL, NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K BYTOVÉMU FON-
DU 

12:30  Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí  
Zástupce Státního fondu životního prostředí 

13:00 Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám  
Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. Soustav 

13:05 Nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku, nové poplatky za svoz odpadu v obecně závazných 
vyhláškách obcí 
Mgr. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

13:40 Aktuální stanoviska veřejného ochránce práv ve veřejné správě  
Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 

14:10  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka 

14:20  PŘESTÁVKA  

20 minut přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem (dětská hřiště, 
bezpečnost veřejnosti, financování, komunální technika, veřejné osvětlení, služební vozidla, atp.). 

FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV, PŘEŽIJÍ KNIHOVNY V  EKONOMICKÝCH PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČ-
NOSTI? 

14:40  Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy  
Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis 

14:45 Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje  
Mgr. et Mgr. Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Úsek výkonu regionálních funkcí, Moravská zemská knihovna v Brně. 

15:10  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka 

15:15 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU  LOSOVÁNÍ  
O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH 
PŘÁNÍ“  

15:20 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TE PLÝM, POZDNÍM OBĚDEM  

16:00 DOPROVODNÝ PROGRAM, PROHLÍDKA PIVOVARU A  DEGUSTACI PIV  

PRO ZÁJEMCE PO OBĚDĚ NABÍZÍME: Prohlídku pivovaru Černá Hora a degustace piv s hudebním doprovodem. 

PROSÍME, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE ČTĚTE POZORNĚ, VELMI VÁM DĚKUJEME.  
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: Výše uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast. Po celý den budou k dispozici 
prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu 
pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu.  

K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro 
účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme 
zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na 
náš účet, v případě platby v hotovosti platí plná cena blíže viz „Registrační formulář“.   

PODROBNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ - REGISTRACE VIZ. NÍŽE „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“.  
REGISTROVAT SE MŮŽETE I VELMI SNADNO PŘES NÁŠ ELEKTRONICKÝ REGISTRAČNÍ SYSTÉM NA NAŠICH 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (odkaz v levém menu „Kalendář akcí“). 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 19. ČERVNA 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 150 míst). 
Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.  

VELMI SNADNO SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT I PŘES NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY www.regionservis.cz 

http://www.regionservis.cz/
http://www.regionservis.cz/

