Odborný seminář FINANCE2002, se pyšnil velkým zájmem…
10. – 11. září pořádal vzdělávací a informační program REGIONSERVIS ve Šlapanicích u
Brna odborný seminář zaměřený na rozpočty měst a obcí, rozpočtový výhled pro rok 2003 a
reformu veřejné správy z hlediska finančních toků, úpravy financování obcí III. typu,
možnosti finančních zdrojů samospráv v ČR, tvorbu finančních plánů a projektů a
v neposlední řadě byla pozornost věnována i problematice státních fondů.
Zájem byl nad očekávání velký a organizátoři museli operativně navýšit kapacitu sálu o deset
míst nad maximum, i přesto každý měl své pohodlí.
Zúčastnili se představitelé obcí, měst a krajů napříč ČR, kteří měli možnost si své poznatky a
případné nejasnosti v uvedené problematice na akci doplnit a také si aktivně vyměnit své
zkušenosti z řízení svých resortů a řešení odborných problémů.
V programu první den vystoupil Ing. Komárek z MFČR , ředitel odboru souhrnných
rozpočtových vztahů územních rozpočtů, Ing. Luděk Tesař z Úřadu vlády ČR a Ing.Mgr.
Pavel Vlach z MVČR, vedoucí oddělení mat. log. podmínek reformy územní veřejné správy.
Druhý den programu byl věnován problematice státních fondů a nové priority Státního fondu
rozvoje bydlení ozřejmil ředitel fondu JUDr. Wagner a další perspektivy včetně nových
programů Státního fondu rozvoje životního prostředí představil JUDr. Antonín Krejčí,
vedoucí právního oddělení fondu.
Účastníkům akce se věnoval i starosta Šlapanic p. Horák, který jim připravil prezentaci města
a představil jim možnosti kulturně-turistického využití města a okolí, které tvoří malebný
rámec v okruhu Centra pro další vzdělávání, ve kterém se celá akce konala.
Úterní večer věnovali účastníci neformálním diskusím a výměně zkušeností mezi
zúčastněnými městy a obcemi.
Cílem programu REGIONSERVIS je především kvalita, a tak nepředpokládáme pořádat
masové, nekvalitní akce, kde značný počet účastníků neumožňuje dostatečnou koncentraci a
hlubší seznámení se s problematikou, která si zaslouží i možnost řízené diskuse.
Nicméně náš program v případě většího zájmu počítá i s možností realizovat své akce v místě
zájmu, t.j. tzv. regionální akce.
Je proto možné, aby ti, kteří nemohli být zařazeni na tuto, nebo jinou akci, nás požádali
prostřednictvím své pověřené obce, či kraje a můžeme uspořádat v místě předpokládaného
zájmu modifikaci takovýchto úspěšných akcí.

