
 

 
 

III.  Setkání starostů  a  místostarostů  Plzeňského kraje 
 

           

Vážený pane hejtmane, vážená paní starostko, vážený pane starosto, dámy a panové,   

 
srdečně Vás vítáme na III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje, na které jsme Vás 

již potřetí společně s panem hejtmanem MUDr. Petrem Zimmermannem a partnery pozvali. 

 
Krajské setkání probíhá v době, kdy se opět připravuje řada reforem a kdy se stále více musí samosprávy 

spoléhat sami na sebe bez pomoci státu. Neproběhla žádná reforma státních úřadů, za to pro obce 

přibývají povinnosti a peněz na realizaci cílů samospráv se nedostává.  

 
Na druhém ročníku setkání v listopadu roku 2005 jsme se věnovali tématice dotací a problémům, které 

s sebou přináší administrativa čerpání. V letošním roce bychom Vám rádi přednesli zcela novou myšlenku, 

neboť dle našeho názoru je současný stav toku veřejných financí jak ve státě tak v EU v nesouladu se 

smyslem demokratického zřízení. Na místo toho, aby daně vybrané od občanů rozdělovali politici, které si 

svobodně zvolili, rozhodují o přerozdělení daní výhradně úředníci ! (ať čeští či evropští). Naším cílem je 

otevřeně diskutovat o nových mnohem přijatelnějších způsobech účelového využití veřejných financí. Také 

pro to podpořte PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. Podstatou petice je posílit 

rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací anebo se vzdalují obcím a městům. O petici se 

v poslední době velice zajímají i masová média jako např. Česká televize, televize Prima a některé deníky a 

odborné měsíčníky. 

 
Byli bychom velice rádi,  aby Vám mohl Regionservis více pomoci. Jako jediní v zemi tak 

činíme bez dotací tj. bez potřeby veřejných prostředků. Angažujeme komerční sektor, který má o 

rozvoj měst a obcí zájem. Je mi ctí, že našimi dlouhodobými partnery, kteří Vás podporují, jsou společnosti 

jako AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., společnost Microsoft s.r.o., Elstav lighting s.r.o., 

ČSOB, Sovt – rádio s.r.o. a mnozí další partneři. 

 
V neposlední řadě bych velmi rád poděkoval panu hejtmanovi za to, že již potřetí převzal nad 

odborným setkáním svoji záštitu a zároveň pomohl k tomu, abychom se mohli sejít v tak hojném počtu. 

 
Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům přízeň a užijte si dnešní setkání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 

 



 
 

 
PROGRAM: 
 
 
 
 
 

I II.  Setkání starostů  a  místostarostů  Plzeňského kraje 

termín: 18. září 2007 (úterý) 

místo konání:  

PLZEŇ, PARKHOTEL Congress Center****, U Borského parku 31, 301 00, sál „BIG HALL“.  

 
ZAMĚŘENÍ:  

Doprava, infrastruktura, výhled rozpočtu samospráv na rok 2008 ekonomika a finanční plánování obcí a 
měst, systémová řešení politických cílů starostek a starostů.  
 
programem provází Milan Bouška 

 
9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 

9:35 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

 

I. Dopolední panel: KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE 2007 - DISKUZE  

9:45 Úvod do hlavní problematiky kraje, prezentace cílů krajské samosprávy - následuje diskuze 

MUDr. Petr ZIMMERMANN, hejtman Plzeňského kraje  

10:15 Dopravní infrastruktura, mýtný systém s výhledem na řešení problematiky správy místních komunikací 

 Ing. Jan ČERNOHORSKÝ, vedoucí oddělení infrastruktury železnic MD ČR 

 Ing. Aleš PODHÁJENSKÝ, referent odd. infra. pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu    

20 minutová diskuze k uvedeným tématům 

 

Komerční panel: PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 

11:00 Jiří FIURÁŠEK, jednatel, obchodní ředitel společnosti MYLAND s.r.o. 

11:05 Ing. Petr DVOŘÁK, výkonný ředitel CTS corp. s.r.o. 

11:10 RNDr. Ing. Miloslav HANDL MIM, ředitel společnosti INVEST TEL s.r.o. 

11:15 Ing. Vít RASTISLAV, oblastní ředitel GENERALI pojišťovna a.s. 

11:20 Vítězslav KRÁL, ředitel společnosti STOMIX Plzeň s.r.o. 

11:25 Ing. Miroslav KUČERA, regionální manažer pro západní Čechy TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o. 

30 minut přestávka na kávu a občerstvení 

 

II. Dopolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ, PŘÍKLADY, NÁSTROJE 

12:00 Rozpočet 2008 a financování politických cílů samospráv v souvislostech 

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

12:45 Informační město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky 

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

závěrečná diskuze, slovo, losování zpětných vazeb 

 

13:30 ODPOLEDNÍ KOKTEJL S DOPROVODNÝM PROGRAMEM 

 

 

 



 
 

 

D O T A Z N Í K    P L Z E Ň  
 

18. ZÁŘÍ 2007 III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste ve hře o zajímavé ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace 
Název vašeho města/ obce:       

Vaše příjmení:       
STAROSTA MÍSTOSTAROSTA RADNÍ ZASTUPITEL Vaše funkce 

(zakroužkujte): 
 

JINÁ (uveďte):  
                             ............................................................ 

Kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce,  na které vyplňujete tento formulář  se vám: 
 

Líbí Nic moc Nelíbí     Hlavní důvod proč (uveďte prosím):                                      
    

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

Rozvoj města/obce 
 Co byste chtěli ve Vašem městě (Vaší obci) aktuálně nebo v krátkém výhledu řešit?  
(můžete zaškrtnout více kolonek) 

 Pojištění majetku, osob apod. 

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Chtěli bychom bezplatnou konzultaci k dotacím z EU 

 Odpadové hospodářství, technika a technologie 
pro využití odpadů atp. 

 Bezdrátový rozhlas, informace o technolog. 
možnostech 

 Účetní a daňové poradenství, controlling 
čerpání dotací ze státního a evropského rozpočtu apod. 

 Výstavbu nebo rekonstrukci staveb města/obce 
(škola, školka, bytové domy, úřad, sportoviště apod.)   

 Úsporná tepelná čerpadla u obecních objektů 

 Zefektivnění organizací zřizovaných městem 

 Radary na měření rychlosti a přestupky vozidel 

 Zavedení Projektového řízení nebo ISO, či CAF 

 Renovaci nebo zateplení fasády obecních staveb 

 Moderní osvětlení   

 Technická vybavenost   

 Inženýrské sítě   

 Dětské/ká hřiště 

 Regálové systémy   

 Výpočet daňových příjmů na 
r.2008 (za zaváděcí cenu 1 071 Kč vč. 
DPH)  

 Výpočet daňových příjmů na r.2008 
+ výhled 2009 a tabulky 10letého 
vývoje příjmů a výdajů (za zaváděcí 
cenu 2 261 Kč vč. DPH)  

 Co vnímáte jako největší slabinu v 
pojištění Vaší obce: 

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

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

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

 Jiné (uveďte prosím): 

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

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

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

 
 

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 
 

 



 
 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k příspěvku na téma dopravy - MD ČR 

Doprava                                    

Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007.  
Finanční příspěvky lze poskytnout na projekty zaměřené na : 
1. výstavbu, modernizaci a opravy dálnic a silnic, dopravně významných vodních cest, celostátních a 

regionálních drah 
2. úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s 

omezenou schopností pohybu a orientace 
3. projekty na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 

Jedná se o Pravidla (§ 2, odst. 1, písm. f), g), h) zákona č. 104/2000 Sb.) 

- pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a 
opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, 

- pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

- pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
 
Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

1. Věcná orientace akcí 
1.1. Expertní činnosti zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
1.2. Vypracování projektové dokumentace k akcím naplňujícím stanovený účel. 
1.3. Realizaci akcí v konkrétním prostředí. 

 
Příspěvek nelze poskytnout na akce týkající se  

 městské hromadné dopravy (s výjimkou bezbariérových zastávek MHD), 
 dopravních prostředků a jejich vybavení, staveb budov a jejich vybavení, 
 veřejného osvětlení (s výjimkou speciálního nasvětlení přechodu pro chodce), 
 parkoviště (s výjimkou parkovacích míst trvale vyznačených pro osoby zdravotně postižené), 
 letecké dopravy, 
 kruhových křižovatek, 
 železničních přejezdů 

 
2 .   V ý š e  p ř í s p ě v k u  

Z rozpočtu SFDI pro rok 2007 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75% skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce realizované v roce 2007. 

SFDI nefinancuje následující položky, které jsou součástí realizované akce nebo její etapy, na kterou se o příspěvek žádá: 
• VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  (kromě nasvětlení přechodů pro chodce) a s tím spojené elektromontáže) 
• Příjezdové cesty k objektům, kromě cest k objektům sloužícím veřejnosti (úřady, nemocnice, školy…)  
• Vjezdy a odbočky (do rodinných domků apod.). 
• Zastávky MHD a BUS zastávky – jejich konstrukce (kromě BUS zálivů) 
• Vstupy do budov dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb. 
• Příprava území a demolice objektů, které nejsou překážkou realizace stavby. 
• Ostatní konstrukce bez přímého vztahu k bezpečnosti. 
• SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  komunikace, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti (viz vyhláška č. 30/2001 Sb., 

v platném znění) 
• FINANČNÍ REZERVA z vysoutěžené ceny stavby 
• PARKOVIŠTĚ – uznána pouze místa před veřejnými budovami označená jako parkování pro osoby zdravotně postižené 

(poměrná finanční část z ceny). 
• Opravy a rekonstrukce místních komunikací pro motorová vozidla. 
• Event. další položky. 

 
3. Výběr akce 

Hodnotitelská komise posoudí podané žádosti, vybere a doporučí Výboru SFDI  akce pro poskytnutí příspěvku. Akce budou 
hodnoceny podle těchto kritérií: 

a) Bezpečnost dopravy – 40% váha: 
- nehodovost na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí, 

- zajištění bezpečné dopravní cesty s dopady na cílové skupiny obyvatel, 
- intenzita dopravy na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí. 

 
b) Zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – 40% váha: 

 -  způsob uplatnění závazných a doporučených technických opatření pro zpřístupnění 
 dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

 -  etapovost akce a její napojení na přístupný regionální dopravní systém, 
 - respektování metodických postupů, manuálů a standardů vydaných Vládním výborem  

 pro zdravotně postižené občany k příslušnému programu, vč. Rozhodnutí Řídícího   
 výboru programu mobility, 

    - spolupráce s okolními obcemi a městy a sdruženími uživatelů v kraji na vytváření 
 přístupných integrovaných dopravních systémů, 

    - charakter bariér, které je třeba odstranit, 



 
 

 
    - nehodovost a intenzita pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na řešených úsecích pozemních 

komunikací a železničních tratí. 
c) Ekonomické kritérium – 20% váha: 
    - finanční náročnost akce, 
    - podíl požadovaného příspěvku z rozpočtu SFDI v roce 2007.  

 
4. Podání žádostí o příspěvek 

Žádost o příspěvek lze předat osobně v sídle SFDI nebo zaslat doporučeně poštou na adresu: 
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

 
5. Podrobnější informace 

na internetové stránce www.sfdi.cz. 

Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 

1. Věcná orientace akcí 
V souladu s účelem, pro který se poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle těchto Pravidel, lze poskytnout finanční 
příspěvek výhradně na:  

- výstavbu cyklistické stezky, 
- údržbu cyklistické stezky. 

Cyklistická stezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz silničních motorových 
vozidel, která svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v  ČSN 73 61 10 a která je takto zařazena silničním 
správním úřadem a je jako cyklistická stezka značena ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb, v platném znění. 

Výstavbou se pro účel těchto Pravidel rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky. 
Údržbou se pro účel těchto Pravidel rozumí rozsáhlejší práce dle Přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. 
prováděné na cyklistické stezce. 
 
2 .  V ý š e  p ř í s p ě v k u  

Z rozpočtu SFDI pro rok 2007 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 60 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů stavební části při výstavbě cyklistické stezky nebo skutečně vynaložených uznatelných nákladů na údržbu 
cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2007.  

SFDI nefinancuje následující položky, které jsou součástí realizované akce nebo její etapy, na kterou se o příspěvek žádá: 
• CHODNÍKY pro pěší kromě cyklistických stezek označených dopravní značkou C9a 
• VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ cyklostezky vč. stožárů, položení kabelů a dalšího příslušenství a s tím spojené elektromontáže. 
• ODPOČÍVACÍ PLOCHY vč. jejich vybavení – mapy, lavičky, stolky, odpad.koše, osvětlení, informační tabule atd. (mobiliář) 
• PŘELOŽKY, které nejsou vyvolány vlastní stavbou (přeložení rozvaděče, inženýrských sítí, elektrického vedení, veřejného 

osvětlení, sdělovacích kabelů atd.). 
• Kanalizace vč. úprav k odvádění vody (viz §12, bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) 
• Vjezdy a odbočky do rodinných domků apod. 
• Osázení vegetací a sadové úpravy 
• Opěrné zdi, které nejsou součástí tělesa cyklistické stezky 
• Oplocení, které není součástí stavebního povolení 
• Příprava území a demolice objektů, které nejsou překážkou realizace stavby 
• Finanční rezerva z vysoutěžené ceny stavby 
• Event. další položky 

3.Výběr akce   

Hodnotitelská komise posoudí podané žádosti, vybere a doporučí Výboru SFDI  akce pro poskytnutí příspěvku.  
Akce budou  hodnoceny podle těchto kritérií: 

a) Bezpečnostní kritéria - 50% váha 
- intenzita dopravy na úsecích pozemních komunikací, ze kterých má být cyklistický provoz sveden, a to intenzita dopravy celkem a intenzita 
dopravy cyklistů, 
- nehodovost na souvisejících úsecích dopravní infrastruktury, 
- zdůvodnění bezpečné cesty. 

 b) Ekonomická kritéria – 30% váha 
- finanční náročnost akce na 1 m2, 
- míra finanční spoluúčasti žadatele a dalších zdrojů na realizaci akce v roce 2007. 
c) Ostatní kritéria – 20% váha 
- charakter a realizace cyklistické politiky příjemce, 
- priorita akce dle věcné orientace, 
- spolupráce s okolními územně samosprávnými celky na výstavbě a provozování cyklistických stezek, 
- technická úroveň akce, 
- společenská a regionální prospěšnost akce.  

 
4. Podání žádosti o příspěvek 

Žádost o příspěvek lze předat osobně v sídle SFDI nebo zaslat doporučeně poštou na adresu: 
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

 
5. Podrobnější informace 

na internetové stránce www.sfdi.cz 
 
 



 
 

 
 

Grant programu regionservis na podporu rozvoje malých obcí 
 

POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 
 
Obecná ustanovení: 
Grant programu Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které pravidelně navštěvují akce pořádané naší 
společnosti, financování grantu probíhá formou kumulace kapitálů z registračních poplatků, které hradí účastníci na 
krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč včetně DPH 19%. Jelikož setkání pořádané 
společnosti Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, partnerských společností, chceme 
využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková částka, jenž bude rozdělována 
v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2007 odhadujeme výnosy ve výši cca 
200.000 - 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo Grant zrušit či změnit, upravit apod.  a to vždy na 
uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat, jedná se o prostředky soukromé 
společnosti.  
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 20%  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 30% 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální podíl dotace na projektu 50% 

 
Postup výběru vítěze:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou.  
 
Datum uzávěrky podání projektů na „GRANT REGIONSERVIS 2007“: 31. prosince 2007 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace: do konce roku 2008 (resp. do 1. poloviny roku 2008) 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
Podporované priority v roce 2007:  

1. Bezdrátový rozhlas  

2. Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů)  

3. Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, atd.) 

4. Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky 

5. Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení) 

6. Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu obce 

 

ZCELA NEVHODNÉ ŽÁDOSTI jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, 
nákladů na povolení atp. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt ! 
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Nezisková organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří řádně uhradili poplatek a registrovali se tak 
do grantu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
Časté dotazy: 
 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 
Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej 
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 
Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. výměnu veřejného osvětlení celé obce, budete 
potřebovat sumu 500.000,- Kč. Můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze 
v případě, že projekt není dále financován jinou dotací ! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní  mobiliář za 
stovky tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o 
naší dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 
Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá ? 
Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis profinancuje Váš projekt dle uvedených podmínek formou 
předfakturace nákladů na realizaci projektu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PARTNEŘI SETKÁNÍ: 
 
 

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O. 
Provozovna Plzeň  
Hankova 14, 301 33  Plzeň 
tel.: 377 237 364 fax: 377 224 279 
e-mail: plzen@avecz.cz  URL: www.reodepona.cz  

Kontaktní osoba:  Bc. Jakub Lev 

Poskytované činnosti a služby:  - svoz SKO - svoz separovaného odpadu - svoz odpadkových košů - kontejnerová služba - provoz 
sběrných dvorů - mezisklad NO v areálu Hankova - strojní čištění komunikací - zimní údržba komunikací - skartace dokumentů a 
datových nosičů - štěpkování dřevní hmoty - zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství - poradenství v oblasti 
odpadového hospodářství. Vlastní technika:  ano 
 

MICROSOFT S.R.O. 
BB Centrum, budova Alpha 
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 
Tel: +420-2611 97 111 Fax: +420-2611 97 100 
E-mail: msczech@microsoft.com Personální oddělení: msczslhr@microsoft.com 

Kontaktní osoba pro veřejnou správu: Ing. Rostislav Babarík  Email: Rostislav.Babarik@microsoft.com 
 
Pobočka Praha a zastoupení pro Čechy: 
ELSTAV LIGHTING, S.R.O. 
Poupětova 1339/3, 170 04 Praha 7 

Systémy nouzového osvětlení, kancelářské, průmyslové, nemocniční i veřejné osvětlení, světelně tech. výpočty a návrhy. Pověřená 
osoba, vedoucí pro zastoupení Čechy: Roman Záborský tel.: 266 710 649 fax: 266 710 011 mobil: 731 117 220, 602 268 991 e-
mail: praha@elstav.cz   zavodsky@elstav.cz 
 

MYLAND s.r.o. 
V Rovinách 520/46, 147 00, Praha 4 
tel.: +420 261 227 763 fax: +420 261 227 762  e-mail: myland@myland.cz  

                                                     URL: www.myland.cz  IČ: 25714848 DIČ: CZ25714848 
Řešíme problematiku municipalit v těchto oblastech:  
Hospodaření s majetkem a zdroji (strategie, plánování, projekty, systémy řízení ISO, získávání dotací, vzdělávání - školení) 
Optimalizace financování  (investiční záměry měst a obcí, finanční leasing, operativní pronájem komunálních technologií) 
Komunální technika a úklid (analýza, poradenství, financování, dodávky řešení - nástavby, podvozky, malá komunální technika, 
zahradní, lesnická a stavební technika)  
 

SOVT – RÁDIO S.R.O. - KANCELÁŘ PLZEŇ 
Železniční 28, 301 48 Plzeň 
Tel: +420 377 279 781  Fax: +420 377 279 781  Mobil: +420 602 443 592  E-mail: sovtplzen@iol.cz 

Bezdrátový obecní rozhlas - systém ROR: 
 nahrazuje původní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní bezdrátovou technologií  
 provoz zařízení podléhá pouze ohlášení a je BEZPLATNÝ  
 umožňuje kdykoli srozumitelně a operativně informovat a varovat občany  
 celý systém je schopen pracovat při výpadku dodávky el. proudu i několik hodin  
 pomocí modulu AUDIO-232 umožňuje propojení do JSVV budovaného Civilní ochranou  
 je kdykoli rozšiřitelný o další bezdrátové přijímače 

 
ČSOB EU CENTRUM 
Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU 
Jméno: Bedřich Štogl  Telefon: 261 359 229  E-mail: Bstogl@csob.cz  Fax: 261 359 800 
Jméno: Jakub Tomaštík  Telefon: 261 359 109  E-mail: Jtomastik@csob.cz 
Jméno: Jan Hanuš  Telefon: 261 359 156  E-mail: Jahanus@csob.cz 

 
O-CONSULT S.R.O. 
Jiráskova 465, 460 01 Liberec 1 
Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01 Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E-mail: o-consult@o-consult.cz 

www.o-consult.cz  Audity obcí, obecně prospěšných společností, nadací  
Kromě předepsaných oblastí z auditorských směrnic se zaměřujeme na oblast plnění rozpočtů a naplňování jeho příjmové a výdajové 
části. Zaměřujeme se však především na správné vyčíslení (a vykazování) majetku, jeho úplnost a evidenci. Samozřejmě kontrolujeme i 
oblasti, na kterých je zvláštní zájem o prověření ze strany objednatele. Součástí kontroly může být i prověření hospodaření v účelových 
zařízeních obce, resp. v jimi zřízených obchodních společnostech. Zaměření auditů neziskových společností a obcí je i na zásadní 
posouzení správnosti vykazování ziskových činností, podléhajících zdanění dani z příjmů. 

CTS CORP., S.R.O.  
centrála Praha: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
pobočka Olomouc: Krapkova 4, 772 00 Olomouc 
e-mail: ctscorp@ctscorp.cz  Tel.: 272 650 707, 272 660 806  Fax: 271 743 575 
IČ: 27099873, DIČ: CZ27099873  
http://www.CTScorp.cz        http://www.DotaceProVas.cz 

Při práci na konkrétních dotačních projektech mají naši odborníci tyto výsledky: 
• celkový počet zpracovaných dotačních projektů 100 • celkový počet individuálních konzultací 1404 
• celkový objem investic dotačních projektů 1017,16 mil. Kč. • celková úspěšnost 76% 



 
 

 
 

INVEST TEL, s.r.o. 
Domažlické předmětu 610 33901, Klatovy  
Tel.: 376 358 111  Fax: 376 358 190 E-mail: info@investtel.cz 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
výstavba telekomunikačních sítí, zemní práce – vč. úpravy povrchů, kanalizace, vodovodní řády a přípojky, plynovody, projekční a 
inženýrská činnost, velkoobchod, autodoprava, půjčovna stavebního nářadí  
 

GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. - Oblastní ředitelství - západní Čechy   
adresa: Anglické Nábřeží 1, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 377 923 211 Fax: +420 377 224 556 

Pojistný program „REGION“ byl speciálně vytvořen a koncipován pro:  
obce, města, městské části a obvody, kraje, obchodní organizace, právnické osoby a další osoby státní správy, popř. územní 
samosprávy, příspěvkové organizace územních samosprávních celků, příspěvkové organizace státu, organizační složky státu a státní 
fondy, bytová družstva. 
 

STOMIX PLZEŇ s.r.o. 
Ředitel společnosti: Vítězslav Král 
Telefon: +420 377 422 690 Fax: +420 377 464 041  
Green line ČR: 800 555 300 Email: plzen@stomix.cz  

Servisní technik: pan Jan Raksa (mob. 720 675 743) 
Nemusíte být stavebními mistry, naši servisní technici Vám zdarma pomohou! 
Hledáte odbornou pomoc v oblasti stavebnictví? Udělejte si čas na Váš dům a nebojte se poradit s našimi odborníky. 
Do konce roku provádíme zdarma vizualizaci grafického řešení fasády domu. Provádíme bezplatný výpočet tloušťky izolantu pro 
dosažení úspor na vytápění. Doprava zdarma při zakázkách nad 40 tisíc korun (bez DPH) nebo za plné nákladní auto (3,5 t), ostatní 
individuálně dle dohody s příslušnou obchodní společností STOMIX. Zákazníkům nabízíme zdarma Technologický dohled nad 
realizací všech našich výrobků. Půjčujeme zdarma technologii pro nanášení stříkané dekorativní mozaikové omítky AlfaDEKOR S. 
Spolupracujeme při zajištění komplexní revitalizace a vyhledání vhodného partnera projektu pro financování 

  
TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o. 
Průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 
Tel: 272 088 155  Fax: 272 088 166  E-mail: ivt@veskom.cz 

Dodáváme kompletní sortiment tepelných čerpadel v široké výkonové řadě. Dále nabízíme k tepelným čerpadlům nerezové bojlery 
značky ACV. Jsme společnost zabývající se výhradně prodejem, propagací a technickou podporou tepelných čerpadel IVT. Naším cílem 
je vytvořit pro projekční a montážní firmy takové podmínky a dát jim takovou podporu, aby mohly bez obav tepelná čerpadla IVT 
úspěšně projektovat a instalovat. 
 

PROFI REGAL s.r.o. 
463 55 Rynoltice 240 
Obchodní oddělení: Jindřich Souček  
tel:+420 485 246 583  gsm:+420 739 631 745  e-mail:soucek@profi-regal.cz 
 

PROFI REGAL s.r.o. je obchodně montážní a poradenská firma se specializací na logistiku - prodej, výkup, montáž, servis a revize 
regálových systémů, garážových vrat a kovovýrobu. Logistice skladů a regálovým systémům se firma věnuje od roku 1989 a 
systematicky na Českém trhu od roku 1994. 

 
LEASE PLAN ČR, s.r.o. 
Office Park Nové Butovice - Building B, Bucharova 1423/6, 158 00  Praha 13 
Tel.: +420 222 829 210, 211  Fax: +420 222 829 391 E-mail: info@leaseplan.cz 
 
It´s easier to leaseplan 
LeasePlan ČR nabízí přístup k leasingu a správě vozového parku, který je otevřený, detailní a orientovaný na 

zákazníky z řad právnických osob. LeasePlan nabízí zákazníkům zajištění veškerých služeb spojených s provozováním a vedením 
vozového parku firmy (poradenství při výběru vozidla, pořízení vozu včetně slev, SPZ, kompletní pojištění, údržba, výměna a 
skladování zimních a letních pneu, palivové karty, silniční asistence, náhradní vozidla, ....). Celková služba správy vozového parku 
zahrnuje oproti ostatním jeden specifický koncept, a to tzv. "otevřenou kalkulaci". LeasePlan ČR nabízí zákazníkům výhodné slevy a 
podmínky při nákupu vozu nebo doplňků souvisejících s provozem vozidla. LeasePlan se tak postará o veškeré "papírování" při provozu 
vozidla, například faktury za pohonné hmoty, údržbu, pojištění, náhradní vozidlo, atd. Zákazník dostane od LeasePlanu jednu fakturu 
za měsíc, vyčíslující všechny nákladové položky. Tento koncept také zahrnuje možnost pravidelných detailních reportů. Díky případné 
kombinaci níže uvedených produktů dokáže LeasePlan svým zákazníkům nabídnout převzetí celé flotily - nových i starších vozidel! 

 
TR ANTOŠ s.r.o. 
Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 
tel: +420-481322351, 481549361  fax: +420-481323194  Infocentrum: tr@trantos.cz 
TR ANTOŠ S.R.O. truhlářská firma, specializující se na masivní dřevo držitel ISO 9001:2001 
INTERIÉRY: hotely, domy pro seniory, priváty, penziony, restaurace 

OPRAVA STARÉHO NÁBYTKU: období 1890 - 1930 - masivní smrk + borovice, výkup, oprava a prodej 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA: certifikace ČSN EN 1176   
návrh, výroba a montáž po celé republice profesionalita, rychlost, záruční a pozáruční servis 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
P L Á N  A K C Í  N A  R O K 2007 

var. 
symbol 

charakter 
akce 

název dny termín místo 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

7110 
odborné 
setkání 

III. Letní škola & II. Letní olympiáda veřejné správy 3 
10.-12.10. 

(st-pá) 
Kutná Hora 

1209 
odborné 
setkání 

III. Rozpočet 2008 a nástroje řízení obecních financí 1 9.října (út) Benešov 

2110 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 16.říjen (út) Brno 

10111 
krajská 

konference 
II. Odborné setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 

15.listopadu 
(čt) 

Jihlava 

4111 
mezinárodní 

setkání 
I. Č*A*S SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ČR a SR                     

1 
(2) 

27.listopad 
(út)      

Zlín (Praha) 

5111 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                      
v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Michala Rabase                                                  

1 
4.prosince 

(út) 
Pardubice 

1112 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                       
za osobní účasti pana hejtmana Ing. Petra Bendla 

1 
11.prosince 

(út) 
Praha 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2008 
var. 

symbol 
charakter 

akce 
název dny termín místo 

L E D E N 

6103 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 15.1. (út) Olomouc 

9101 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                         
v roce 2007 pod záštitou paní ministryně Mgr. Dany Kuchtové                    

1 22.1. (út) 
Český 

Krumlov 

Ú N O R 

1102 
odborné 
fórum 

III. Ekonomické fórum České republiky                                                                      
II. Povolební ples starostek a starostů, aneb my s politiky tančíme 1 1.2 (pá) Praha 

3102 
krajská 

konference 
IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje                                       
pod záštitou hejtmana Petra Skokana 1 7.2. (čt) Liberec 

2102 
odborné 
setkání 

II. Konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v ČR,                              
žádat budeme o záštitu pana ministra dopravy ČR 1 19.2. (út) Brno 

8106 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje          
pod záštitou hejtmana Ing. Evžena Tošenovského 1 26.2. (út) 

Ostrava    
Hotel Atom 

B Ř E Z E N  

17103 
krajská 

konference 
III. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                           
pod záštitou pana primátora Statutárního města Teplice Jaroslava Kubery 1 4.3. (út) Teplice 

11104 
krajská 

konference 

III. Ekonomické fórum a IV. Setkání starostů a místostarostů 
Karlovarského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky a 
starosty města Mariánské Lázně 

1 13.3. (čt) 
Mariánské 

lázně 

15101 
neformální 

setkání   
III. Zimní škola & III. Zimní olympiáda veřejné správy 3 

12.3.-14.3.  
(st - pá) 

Janské 
Lázně 

1203 zájezd II. Lyžařská škola v italských alpách Bormio 7 29.3.-5.4. Itálie Bormio 

D U B E N 

4104 
krajská 

konference 
III. Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje                              
pod záštitou pana poslance za Zlínský kraj Mgr. Tomáše Úlehly 

1 15.4. (út) Luhačovice 

 K V Ě T E N 

15105 
krajská 

konference 
V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                                
v roce 2005 pod záštitou hejtmana Ing. Pavla Bradíka 1 13.5. (út) 

zámek 
Dětenice 

 Č E R V E N 

1106 
celostátní 

setkání 
III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR               
v roce 2007 pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. Mirka Topolánka              

1 10.6. (út) Praha 

 Z Á Ř Í  -  P R O S I N E C 

13109 
krajská 

konference 
IV. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje                                          
pod záštitou pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna   

1 16.září (út) Plzeň 

PROGRAMY, PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ PODROBNOSTI ZÍSKÁTE V PŘEDSTIHU  
MIN. 1 MĚSÍC NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

http://www.regionservis.cz 
 
 


