V Říčanech dne 18. října 2018
Přílohy: program a přihláška
Vážená paní starostko, vážená paní místostarostko,
Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,
úvodem mi dovolte, abych Vám popřál hodně štěstí a úspěchů v novém, funkčním období. Z výsledků
hospodaření měst a obcí jasně vyplývá, že jsou doslova vzorem zdravé a poctivé ekonomiky. Zůstatky na účtech
se blíží sumě 200 miliard korun, což je více, než byly daňové příjmy všech obcí v roce 2016. Obce města a kraje
tak začínají masivně investovat, což má samozřejmě kladný dopad nejen na českou ekonomiku, ale i na vzhled
naší země. Užijte si 4 roky „zlatého věku“ a přijďte se informovat o tom, co nás v příštím období čeká. Program
krajského setkání jsem maximálně přizpůsobil Vašim potřebám, hovořit proto budeme především o
investicích, hospodaření, veřejných financích a budoucnosti české ekonomiky. Řečníci Vám předají své bohaté
zkušenosti a velký prostor bude věnován i diskuzi.
Co nejsrdečněji Vás zvu na již tradiční „XIV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE“.
Setkání se bude konat od 9:00 hodin (prezence od 8:30) dne 29. listopadu 2018 v Litomyšli, Zámecký pivovar
(Evropské školící centrum, sál „Jízdárna“), ul. Jirásková č.p. 133. Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2018, nebo
po naplnění maximální kapacity akce 150 míst (školní uspořádání).
Termín krajského setkání je stanoven na 4 roky dopředu (celé jedno funkční období) další ročníky se tak budou
konat 3. října 2019 / 29. října 2020 / 4. listopadu 2021 / 3. listopadu 2022.
Hlavními tématy letošního setkání jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Pardubickém kraji
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst
Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj a výhled investování do konce roku 2022,
Finanční a investiční možnosti a příležitosti obcí a měst v letech 2019–2022,
Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
Veřejné zakázky, výběrová řízení, zadávací dokumentace, diskuze nad nejčastějšími problémy v praxi,
Smlouva o dílo, časté nedostatky, spory mezi investory a zhotoviteli, soudní a právní praxe,
Požární řád obce, obecně závazná vyhláška obce o nastavení systému zajišťování požární ochrany,
Rozvoj a investice obcí a měst, příležitosti v letech 2018–2022, praktické rady, tipy a funkční modely,

Podrobné záznamy z předchozích ročníků jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.regionservis.cz
pod odkazem „Archiv pořádaných akcí“.
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.

XIV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
Termín: 29. LISTOPADU 2018 (čtvrtek)
Místo: LITOMYŠL, ZÁMECKÝ PIVOVAR LITOMYŠL, EŠC ul. Jiráková 133 MÍSTO: ZDE MAPA: ZDE PŘIHLÁŠKA: ZDE
HLAVNÍ TÉMATA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Pardubickém kraji
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst
Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj a výhled investování do konce roku 2022,
Finanční a investiční možnosti a příležitosti obcí a měst v letech 2019–2022,
Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
Veřejné zakázky, výběrová řízení, zadávací dokumentace, diskuze nad nejčastějšími problémy v praxi,
Smlouva o dílo, časté nedostatky, spory mezi investory a zhotoviteli, soudní a právní praxe,
Požární řád obce, obecně závazná vyhláška obce o nastavení systému zajišťování požární ochrany,
Rozvoj a investice obcí a měst, příležitosti v letech 2018–2022, praktické rady, tipy a funkční modely,

CÍLOVÁ SKUPINA:
STAROSTKA, STAROSTA, MÍSTOSTAROSTKA, MÍSTOSTAROSTA, v zastoupení: radní, zastupitel, tajemník.
8:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ – ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ V 9:00 HODIN

9:00
9:10

Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům.
Přivítání účastníků starostou hostitelského města
Mgr. Daniel BRÝDL, LL.M., starosta města Litomyšl

9:15

Slavnostní zahájení k 100 výročí založení demokratické republiky a 25 výročí vzniku České republiky
Tomáš Garrigue MASARYK, projev o Demokracii

ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A OBSLUŽNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE, FINANCOVÁNÍ
A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, AKTUÁLNÍ
PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST, EKONOMICKÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2022
9:25

Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Pardubickém kraji v roce 2019 a dále
pozván byl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a obslužnost pan Michal KORTYŠ

9:40

Diskuze s panem senátorem a náměstkem hejtmana.

9:50

Hospodaření a financování obcí a měst – aktuální vývoj a výhled
Finanční možnosti obcí a měst a financování cílů v letech 2019-2022
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování obcí a měst

10:20 Diskuze k tématu vývoje a výhledu českého hospodářství, dopady na financování obcí a měst ze sdílených
daní, finanční plánování, investice a rozpočtové hospodaření.
10:30 Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání k tématu financí a komunální techniky.
10:50 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PREZENTACE, STÁNKY PARTNERŮ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ

ZÁKLADNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI VOLENÝCH PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ, JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE, STŘET ZÁJMŮ V KAŽDODENNÍ PRAXI STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ
11:20 Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona, judikatury a praxe
Péče řádného hospodáře v každodenní praxi představitelů obcí a měst
JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, místostarosta a VŠ pedagog
12:05 Diskuze k tématu.
12:20 Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajského setkání např. k tématu bezpečnosti silničního
provozu, odpadovému hospodářství, hřištím, péči o veřejná prostranství atd.
12:50 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PREZENTACE, STÁNKY PARTNERŮ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ
SMLOUVA O DÍLO, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCÍ A MĚST A O BECNÍ VYHLÁŠKY
13:20 Správný postup při uzavírání smlouvy o dílo, nejčastější chyby v praxi, rozhodování sporů v praxi
českých soudů, na co je třeba si dát pozor jako investor, nejčastější pochybení zhotovitelů díla a dopady
na rozvoj obce, vazby na výběr dodavatele, zadávací dokumentaci a podobně
Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvu o dílo
14:05 Diskuze k tématu.
14:20 Požární řád obce, aneb jak na obecně závaznou vyhlášku obce o nastavení systému zajišťování požární
ochrany Seznámení starostů s právní úpravou vydávání požárních řádů obce, obsahem požárních řádů,
jakož i nejčastějšími pochybeními obcí při jeho přípravě.
Ing. Bc. Boris CSILLAGI, ministerský rada, Ministerstvo vnitra
15:00 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ
Na konci každého krajského setkání losujeme o velmi hodnotné ceny, například tablet, kompostéry, výběrová
vína a podobně. Losování probíhá ze zpětné vazby, hodnotícího dotazníku, který je předávám u prezence.
15:15 UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
PROSÍME, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE ČTĚTE POZORNĚ, VELMI VÁM DĚKUJEME.
Jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci,
vždy posílají své zástupce. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů
a služeb pro samosprávy. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení
části programu (zcela v. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme
zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Úhradu registračního
poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet. Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme.
Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Na konci setkání losujeme o ceny, proto
doporučujeme zůstat až do konce programu setkání.
PODROBNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ – REGISTRACE VIZ. NÍŽE „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A
MĚSTA JE NEJPOZDĚJI 27. LISTOPADU 2018 (resp. do vyčerpání maximální kapacity sálu 150 míst při školním uspořádání).
Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

TIP: VELMI SNADNO SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT PŘES STRÁNKY WWW.REGIONSERVIS.CZ

