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Středočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci 
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla 

S e t k á n í  s t a r o s t ů  a  m í s t o s t a r o s t ů   
 S t ř e d o č e s k é h o  k r a j e  

 
 

variabilní symbol: 1203 
druh: kongres 
termín: úterý 6. dubna 2004 
místo konání: Kulturní Dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 (100 m do stanice metra trasy „C“ Vltavská) www.vltavska.cz 
rozsah: 1 den 
cílová skupina nebo pozice:  STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA 
  

program:  

velký sál - prezence 8:00 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části  17.00 hod.  
9:30 Zahájení setkání: Lukáš Tesař, ředitel programu REGIONSERVIS 

Dopolední panel –  místní správa, veřejné finance   
9:45 Výkon veřejné správy Krajského úřadu Středočeského kraje a metodická pomoc obcím, 
              Josef Kubiš, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. 

10:30    Postup reformy veřejné správy v souvislosti s činností  krajů a obcí  III. typu,  
 Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru pro místní správu  MVČR.. 
 Vývoj státní ekonomiky, veřejné finance a rozpočty , 
              Ing. Luděk Tesař, externí poradce místopředsedy vlády a ministra financí, zaměstnanec Úřadu vlády ČR 

DISKUZE k daným tématům 
11:30  Představení REGIONPARTNER – vystoupení partnerů Setkání 
12:30  oběd 

Odpolední panel – reprezentanti krajské samosprávy 

13:00 Rozvoj a strategie kraje, zahraniční spolupráce   – otevřená diskuse  
              Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje. 

15:30 Strukturální fondy, evropské dotační tituly ve vztahu k rozvoji Středočeského kraje.  
 Rozvoj školství, zahraniční partnerství a spolupráce v rámci školství. 
 Principy regionálního rozvoje v souvislostech s rozvojem měst a obcí. 

K problematice uvedených témat budou diskutovat: 
Antonín Podzimek , náměstek hejtmana SK  
Dagmar Nohýnková, členka Zastupitelstva SK, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.   
Ing. Ladislav Bína CSc., vedoucí Odboru regionálního rozvoje KÚ SK.   
Mgr. Marek Kupsa, vedoucí oddělení Sekretariát Regionální rady KÚ SK.  
Mgr. Radek Coufal, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ SK. 

DISKUZE s hosty a představiteli krajské samosprávy 
   Vladimír Štěrba, předseda Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátsko 
17:00 hod. ukončení odborné části  
RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ   

18:00 – 19:00 ukončení 
 

 

Důležité informace:  
 Prezence začíná už v 8:00 hod., k prezenci se dostavte včas, děkujeme.  
 Už od rána bude možnost zakoupit si nápoje a malé občerstvení přímo v prostorách sálu. 
 Parkování v místě konání je ze samozřejmých důvodů, prostředí centra města, VELMI OMEZENÉ !, doporučujeme 

využít velkého parkoviště u Výstaviště (nedaleko).  
 Do sálu se vstupuje hlavním vchodem (Česká spořitelna), pře vchodem bude umístěna navigace.  


