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I I I .  NÁRODNÍ  SETKÁNÍ  STAROSTŮ ,  PR IMÁTORŮ A  HEJTMANŮ ČESKÉ  REPUBL IKY  

 
 
Vážený pane ministře, Vaše excelence, vážené  senátorky, vážení poslanci, vážené  starostky a  starostové, vážení 

hosté a partneři, vážené dámy a pánové, 

 

děkuji Vám, všem přítomným, že jste navštívili III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky, 

na které jsme Vás společně s našimi obchodními partnery pozvali.  

 

Je mi ctí mezi námi přivítat pana ministra  Ivana Langera, první náměstky ministrů, včetně náměstka místopředsedy 

vlády, senátorky a poslance,  jeho Excelenci z Nizozemského království a dále diplomaty z deseti zemí Evropy a Asie. 

Českou republiku zde reprezentuje více než 300 hostů a starostek,  starostů měst a obcí, čehož si ze srdce vážím. 

 

Pro  třetí  ročník  setkání  jsme  zvolili hlavní  téma  „posílení příjmů  samospráv“,  jelikož bychom  rádi přenesli na půdu 

národní  reprezentativní  akce  skutečnosti  vyplývající  z našich  regionálních  a  krajských  konferencí,  které  již  osmým 

rokem pravidelně pořádáme. Postupně  jsme se  tak dostali přes problémy se stávajícím systémem národních dotací, 

včetně mnohdy komplikovaného způsobu kontroly čerpání a   evropské fondy až po skutečnost, že valná většina obcí 

České republiky si dotace nepřeje a na místo toho by uvítali přesun dotací do vlastních rozpočtů. Co by to znamenalo v 

praxi se dozvíte právě na dnešním setkání. 

 

V loňském roce  jsem na tomto místě, ve svém úvodním projevu říkal, že starostové si přejí hlavně otevřenou formu 

politické  diskuze  s ústavními  činiteli  našeho  státu. Věřím,  že  snad  dnes  se  nám  podaří  v průběhu  velmi  bohatého 

programu najít  tuto očekávanou platformu a věřím,  že konečně bude vyslyšen hlas volených  zástupců obcí a měst, 

kterým Ústava naší České republiky při obnovení demokratického státu v roce 1992, jako součást rodiny evropských a 

světových demokracií  zaručuje  svobodu a  samosprávnost. Doslova cituji: „Lid  je  zdrojem veškeré  státní moci“ a  lid, 

který žil a, jak pevně věřím, bude i nadále žít v sídlech nazývaných obce a města!   

 

Vážené starostky a starostové, vážení hosté a partneři, přeji Vám mnoho úspěchů ve vaší práci a budu pevně doufat, 

že nalezneme spojence a že se nám podaří dosáhnout cíle a tím  je „posílení finanční samostatnosti“ vedoucí k větší 

svobodě volených a volících občanů České republiky.  

 

Užijte si dnešní sen a zachovejte prosím i nadále věrnost Regionservisu  a našim partnerům.  

 

 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 
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TISKOVÁ  ZPRÁVA  3.   ČERVNA  2008  

10.  ČERVNA 2008   
III.  NÁRODNÍ  SETKÁNÍ  STAROSTŮ,  PRIMÁTORŮ A  HEJTMANŮ ČR  
 

Starostové  se  sjednotili  a  hromadně  protestují  proti  systému  přidělování 

peněz obcím 

Již téměř tisícovka starostů měst a obcí se sjednotila a další se rychle přidávají ke 

změně způsobu financování.  

Starostům  vadí,  že o dotacích  rozhodují úředníci,  kteří 

nevědí  nic  o problémech  obcí.  Dotace  do měst  a  obcí 

jsou přežitkem dob minulých, kdy strana a vláda stavěla 

infrastrukturu ve městech a obcích. O penězích do měst 

a  obcí  by  měla  konečně  rozhodovat  volená 

zastupitelstva,  jsou  přesvědčeni  starostové.  Peníze  na 

dotace  by  měly  být  svěřeny  do  vlastních  příjmů 

samospráv zákonem.  

Zatím  je  bohužel  v ČR  platný  systém  z doby  totality,  a 

sice  velká  část  peněz  je  obcím  svěřována  v dotacích, 

které  stanovují  úředníci.  Dotace  jsou  nejen  složité  a  pro  jejich  administraci 

vznikají  obrovské  byrokratické  struktury,  ale 

obcím  a městům  se  nedostávají  peníze  na  to 

nejpotřebnější.  Minimum  peněz  z dotací  jde 

například  na  místní  komunikace,  osvětlení, 

chodníky,  školky  a  školy,  modernizaci  služeb 

občanům  obcí,  ale  to  jsou  právě  oblasti,  kde 

města  a  obce  cítí  největší  potřeby.  Ekonom  a 

iniciátor petice  tvrdí, „není pravdou,  že peněz 

je nedostatek, na daních  stát vybere dost,  jen 

je špatný systém rozdělování“.   

Starostové  chtějí,  aby  poslanci  převedly  zákonem  dotace  do  daňových  příjmů 

samospráv.  To  je  také  nosným  tématem  III.  Národního  setkání  starostů, 

primátorů  a hejtmanů,  které  se  koná  10.  června  v Praze  Hotelu  Olympik 

Artemis****.  Pokud  by  starostové  uspěli,  všechna  města  a  obce  v celé  ČR  by 

mohla  mít  dvojnásobek  prostředků  ve  vlastních  příjmech.  Problém  je,  co 

s desítkami tisíc úředníků, kteří rozdělují a vymýšlejí dotace. 

             

            Ing. Luděk Tesař 

            ekonom, iniciátor petice starostů 
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 10. června 2008 – značka vs:1106 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o hodnotné ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace 

Název vašeho města:        

Vaše příjmení:        
Vaše funkce: 
(zakroužkujte)  STAROSTA  MÍSTOSTAROSTA  ZASTUPITEL  JINÁ 

Přímý kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
 

Líbí  Nic moc  Nelíbí      Hlavní důvod proč, či námět (uveďte):                                      

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

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Hodící se prosím zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám. 

Uveďte prosím název společnosti, která u Vás  

sváží odpad: …………………………………………………..  

ANO  NE Jste spokojeni s kvalitou prováděné služby 

ANO  NE Je, Vám známa značka a společnost AVE  

ANO  NE Je ve Vaší obci provozován Sběrný dvůr   
 

Nechystáte se v blízké době změnit váš informační systém na úřadě?

ANO  NE  

Který a proč:………………………………………………………………… 

Jaká agenda Vás nejvíce trápí: ……………………………………………………………
 

ANO  NE Víte, že za zabezpečení zpětně odebíraných elektrozařízení 
na sběrném dvoře můžete získat odměnu až 50 000 Kč a za každý kg velkých 
a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů (vyjma chladniček) můžete 
získat až 3,65 Kč/kg (tedy až 220 Kč za kus)?  

ANO  NE Znáte program na podporu informovanosti občanů, ve 
kterém můžete získat finanční prostředky na takové aktivity, jako jsou letáky 
do domácností, plakáty nebo také den dětských her, pokud bude   součástí i 
informace o zpětném odběru elektrozařízení realizovaném společností 
ELEKTROWIN a.s.? 

Co byste chtěli ve Vaší obci aktuálně nebo v krátkém výhledu řešit? 

 Větší stavbu včetně financování 

 Výstavbu nebo rekonstrukci staveb města/obce (škola, školka, 

bytové domy, úřad, sportoviště apod.) 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k dotacím z EU 

 

 Strategický plán rozvoje 

 Co nejlevnější úvěr 

 Bližší informace ke službám společnosti 
Regionservis s.r.o.  

 Podrobné informace z oblasti energetiky 

 Výhodný nákup elektrické energie 
 

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

 Mám zájem o vypracování nezávazné 

modelové nabídky na bezdrátové informační 
systémy (rozhlas apod.) přímo pro naše 
město či obec. 

 Optimalizace tisku / nákladů na spisovou 

agendu úřadu. 

 Zpracování geometrických plánů pro 

parcelaci územních celků, zpracování 
podkladů pro projekty.  

 Geodetické a kartografické práce, 

automatizované zpracování dat. 

 Jiné:………………………………………………………………

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 
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PODROBNÝ  PROGRAM  AKTUALIZOVÁNO  3.   ČERVNA  2008  

10.  ČERVNA 2008   
III.  NÁRODNÍ  SETKÁNÍ  STAROSTŮ,  PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR 
 

    Oficiální partner  Místo:  

areál skupiny Olympik ITA – KONGRES internet: http://www.olympik.cz/ 

Konference: HOTEL ARTEMIS****, U Sluncové 14, Praha 8 

Čestný partner  Zaměření:  

POSÍLENÍ PŘÍJMŮ SAMOSPRÁV, BUDOVÁNÍ STÁTU, rozvoj obcí, měst a krajů ‐ aktuality a 

příležitosti do roku 2013, programy EU, modernizace veřejné správy, ekologie. 

Prezence,  

Generální partner   partnerů setkání od 7:00 hod., posluchačů od 8:00 hod., hostů a řečníků od 8:30 hod.,  

9:00  ZAHÁJENÍ NÁRODNÍ PÍSNÍ v podání Českolipského dětského pěveckého sboru  

  Pořadatel: Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o 
  Generální partner: Peter HODECEK, jednatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Hlavní partneři   I. Reprezentační panel:  
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A ZÁSTUPCI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

9:15  Ministerstvo vnitra, plány a cíle v následujícím období 
    Ivan LANGER, ministr vnitra České republiky  

9:30  Ministerstvo zdravotnictví, shrnutí a představení nových cílů reformy zdravotnictví 
    Marek ŠNAJDR, I. náměstek ministra zdravotnictví České republiky 

9:45  Ministerstvo zahraničních věcí, podpora prezentace regionů, měst a obcí v zahraničí
    Milan SEDLÁČEK, vrchní ředitel Sekce ekono. spolupráce a zahra. prezentace MZV ČR

10:00  Ministerstvo  dopravy,  budování  dopravní  infrastruktury  a  podpora  bezp.  dopravy
    Jiří HODAČ, I. náměstek ministra dopravy České republiky 

10:15  Diskuze k uvedeným tématům.  

II. Reprezentační panel: 
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ 

10:30  Luboš KAČÍREK, obchodní ředitel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. 
10:35  Luděk BÁRTEK, jednatel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 
10:40  Vilém TVRDÍK, prokurista společnosti, HOCHTIEF CZ, a.s. 

Úvod k hlavnímu tématu třetího ročníku národního setkání: „Posílení příjmů samospráv“  

10:45  Luděk  TESAŘ,  jednatel  spol.  Regionservis  s.r.o.,  expert  na  financování  samospráv
    Jan PIJÁČEK, předseda Sdružení místních samospráv České republiky 

III. Reprezentační panel:  
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

11:00  Diskuze se zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
  Jana JUŘENČÁKOVÁ, senátorka Parlamentu ČR 
  Tomáš ÚLEHLA, poslanec Parlamentu ČR, člen výborů veř. správy, reg. rozvoj, živ. pros. 
  Michal DOKTOR, poslanec Parlamentu ČR, šéf expertní skupiny ekonomika, hospodářství 

11:30  Diskuze k hlavnímu tématu: „posílení příjmů samospráv České republiky“.  
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IV. Reprezentační panel:  
VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ A VELVYSLANECŮ CIZÍCH ZEMÍ V ČR 

12:00  Finanční postavení holandských municipalit 
    J.E. p. Jan Lucas Inayat VAN HOORN, velvyslanec Nizozemského království 

12:10  Kroky podniknuté na místní úrovni v oblasti klimatických změn 
    Alex PYKETT, 2. tajemník velvysl. Spojeného království Velké Británie a Sever. Irska 

Partneři   Dále pozvání přijali delegáti:  
Bulharské republiky, Čínské lidové republiky, Dánského království, Finské republiky, Chorvatské 
republiky, Irska, Polské republiky, Rakouské republiky, Švýcarské republiky. 

V. Reprezentační panel:  
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ  

12:20  Markéta ŠTALMACHOVÁ, ředitelka vysoké školy  CEVRO Institutu, o.p.s.  
12:25  Pavel MACOUN, jednatel společnosti GEKON, spol. s r.o. 
12:35  Jiří KOTISA, zástupce společnosti BNSOFT, s.r.o., GORDIC distributor 
12:45  Tomáš KUBÍN, vedoucí Oblastního managementu, E. ON Česká republika, s.r.o. 
12:55  Roman TVRZNÍK, generální ředitel ELEKTROWIN, a.s. 

Pozdravení a poděkování za solidaritu partnerům a účastníkům Národního setkání 

Mediální partneři  13:10  Oběd pro posluchače a návštěvníky národního setkání v sále Triumf.   
    Oběd pro hosty, řečníky a partnery národního setkání v restauraci hotelu Artemis. 
   

I. Odborný, diskusní panel:  
POSÍLENÍ FINANCOVÁNÍ OBCÍ A DOTACE Z EU V PRAXI  

14:00  Reálné  cesty  posílení  financí  obcí  –  dotace  nejsou  cesta  –  daňové  příjmy  ano
    Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

14:30  Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU 
    Jan HANUŠ, vedoucí, EU POINT Promotion Center Komerční banky, a.s. 

Následuje otevřená diskuze k uvedeným tématům. Do diskuze jsou zváni i poslanci a senátoři. 

II. Odborný, diskusní panel:  
MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

15:00  Strukturální fondy pro rozvoj e‐governmentu ve městech a obcích 
    Vojtěch SEDLÁČEK, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR 

15:30  Optimalizace  tiskových  procesů  a  práce  s dokumenty  na  úřadech  veřejné  správy
    Tomáš KOVAŘÍK, manažer pro veřejnou správu, spol. Océ Česká republika, s.r.o. 

15:45  Zkušenosti s užíváním informačních systémů IS GINIS®   
    Petr NEZVEDA, starosta města Znojmo 

15:50  Evidence smluv s vazbou na kontrolu rozpočtu v IS GINIS®   
    Josef KUPČÍK, tajemník městského úřadu města Blansko 

EKOLOGIE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

16:00  Odpady  –  aktuálně  novela  zákona  o  odpadech  a  budoucnost  odpad.  hospodářství
    Jaromír MANHART, oddělení sanace odb. Ekol. škod Ministerstva živ. prostředí ČR 

Následuje otevřená diskuze k uvedeným tématům. Do diskuze jsou zváni i poslanci a senátoři. 

16:30  Závěrečné slovo pořadatele a ukončení třetího ročníku národního setkání. 
 

 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

Regionservistm, Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbraslav 
Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 723 139 905, E‐mail: podatelna@regionservis.cz 

Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena, vytištěno na zařízení společnosti Océ Česká republika s.r.o. 
® Logo a název Regionservistm je registrovanou ochrannou známkou společnosti Regionservistm. Všechna práva vyhrazena 

 

 

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI  ZAKONČENÍ  SEDMÉ SEZÓNY REGIONSERVISU 
 

HOTEL OLYMPIK****, sál Athena, Sokolovská 138, Praha 8   

Od 18:30 hodin prezence hostů 

19:00  Pozdravení hostů pořadatelem a zahájení koncertu   

Jiří JIRMAL, kytara  

  Shiny Day 

  Promenade 

  Samba Carnival 

Českolipský dětský pěvecký sbor 

  Amazing grace 

  Náš tatíček 

  Přeštické panenky 

  The lion sleeps tonight 

  Bawo 

  sbormistr : Petr Novák 

  Křest nového CD  

Shahab TOLOUIE & Stanislav BAREK 

  Miduni ‐ perská lidová 

  Dochtare Chupun ‐ perská lidová 

  Mi Manera ‐ Frank Sinatra / Gipsy Kings 

  Raining Forest ‐ Shahab Tolouie 

19:45 After party 

  Poděkování obchodním partnerům, obcím a dalším osobnostem za 
  podporu Regionservisu od roku 2001 

  Degustace exkluzivních piv 

  Degustace dominikanských doutníků 

  Degustace karibských rumů, prezentace karibiku 

  Zážitková gastronomie atp. 

Hudební doprovod: JAZZ SPIRIT 

 

Program zajišťuje partner společnosti Regionservis s.r.o.:  
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ
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BNSOFT s.r.o. 
Bezručova 3 669 02 Znojmo 
IČO : 26968959 DIČ : CZ26968959 
Tel.: 515 300 611 Mob: 728 121 905 Fax.: 515 300 642  

Email: bnsoft@bnsoft.cz  www.bnsoft.cz  
 

 
ELEKTROWIN a.s. 
Michelská 300/60 140 00 Praha 4 
Fax: 241 091 834 
e‐mail: info@elektrowin.cz 
IČ: 27257843 DIČ: CZ27257843 Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05‐EC2 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a 
malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince nabylo právní 
rozhodnutí o registraci kolektivního systému Elektrowin na MŽP. Elektrowin a. s. je provozovatelem kolektivního 
systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 (velkých a malých 
domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů). 
 
 

O‐CONSULT S.R.O. 
Sídlo: Baarova 48/4 Liberec, 460 01 
Kancelář: Vzdušná 63 / 11, 460 01, Liberec 1 
Tel.: 485 102 546 Fax: 485 102 547 E‐mail: o‐consult@o‐consult.cz   internet: 

http://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. 
 

 
sídlo firmy Bártek Rozhlasy,  
Podlesí 418, 757 01   Valašské Meziříčí , tel / fax 571 616 678 / 571 616 679  
 Luděk Bártek ‐ majitel 602 112 277 Email: ozvuceni@rozhlasybartek.cz  

Tomáš Kelnar ‐ obchodní oddělení 602 795 223 kelnar@rozhlasybartek.cz   
webové stránky www.rozhlasybartek.cz 
 
V současné době již instalujeme nový bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením. Tento systém 
splňuje všechny požadavky a kritéria, která po nás zákazníci vyžadovali. 
Systém bezdrátového rozhlasu se tím stal nejpoužívanějším a nejoblíbenějším. Dle evidence Českého 
telekomunikačního úřadu využívá bezdrátový rozhlas několik stovek měst a obcí v České republice. A to nejen k 
varování obyvatel v krizových situacích (požár, povodně apod.), ale zejména k běžnému hlášení.  
Provádíme zdarma nezávazné konzultace, měření signálu a k dodávce vypracování technickoekonomické studie, která 
slouží jako podklad pro žádost o dotace. Připomínáme, že systém SARAH lze napojit na JSVV MV GŘ HZS ČR. 
Dodávky bezdrátového rozhlasu provádíme v rozsahu :  
měření signálu  ‐ vypracování technickoekonomické studie ‐ vypracování projektu ‐ dodávka systému ‐ na klíč ‐ po 
etapách ‐ revize ‐ pravidelné kontroly a servis ‐ zaškolení obsluhy ‐ poradenství ‐ okamžitě a zdarma ‐ pomoc při žádání 
dotací – leasing 
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STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s. 
Ředitelství společnosti 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1  
tel.: 224 951 111  fax: 224 933 551  e‐mail: sekretariat@ssz.cz web. stránky: www.ssz.cz 

Společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v 
oblasti dopravního stavitelství. Firma staví na svých bohatých mezinárodních zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností. Na českém trhu působí již více než 50 let. Na 
podzim 2006 se stoprocentním vlastníkem SSŽ stala francouzská společnost EUROVIA. Ta je členem skupiny VINCI – 
největšího stavebního a koncesního koncernu na světě, který působí v 16 zemích. Mezi hlavní aktivity SSŽ patří zejména 
silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, sportovní stavby a rekonstrukce 
městských komunikací včetně historických center. 
 
 

Jižní Morava  
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Středisko služeb zákazníkům: Poštovní přihrádka 54  656 54 Brno  

E.ON Česká republika, s.r.o. operativně realizuje a aplikuje strategii E.ON na českém trhu. Svou přítomností v Čechách 
a detailní znalostí podnikatelského prostředí je nejbližším partnerem pro řešení všech aktuálních záležitostí koncernu 
v České republice. E.ON Česká republika, s.r.o., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za 
realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání 
dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. 
 

 
hlavní kancelář:  
GEKON spol. s r.o. 
Kardašovská 671, 198 00 Praha 14 
telefon/fax: +420 2 8191 3939 

URL: www.gekonsro.cz e‐mail: gekon@gekonsro.cz 
Pobočka Radimovice: telefon: +420 602 223329 
Komplexní geodetický servis. Kartografické práce. Geodetické práce ve výstavbě. Automatizované zpracování dat.  
Dodávka hardware a software. 
 
 

Océ‐Česká republika, s.r.o. 
Babická 2329/2 
149 00 Praha 4  
Česká republika 

 Tel.: +420 244 010 111  Fax: +420 244 010 490  Email:  info‐cz@oce.com  
Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, založená na 
profesionálním produkčním HW (kopírky, tiskárny, multifunkční systémy, skenery), sofistikovaném komplexním systému 
SW pro řízení Document Flow, OMS a DMS, profesionálních službách (PS ‐ „Professional Services“ ‐ konzultace, analýzy, 
poradenství, školení ...), obchodních službách (OBS ‐ „Océ Business Services“ – outsourcování práce s dokumentem), 
spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále spotřebních materiálů. 
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var. 
symbol

charakter 
akce

název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek pro účastníky

2109
zakázková 
konference

Finanční vize měst Moravy a Slezska 2009                                    1 9.září (út) Brno 5.9.

13109
krajská 

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

1 16.září (út) Plzeň 12.9.

1109
zakázková 
konference

Finanční vize měst Čech 2009                                 1 25.září (čt) Praha 23.9.

1112
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                    1 30.září (út) Praha 26.9.

2110
krajská 

konference
III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 16.říjen (čt) Znojmo 14.10.

10111
krajská 

konference
III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 11.listopad (čt) upřesníme 7.11.

5112
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                      1 27.listopadu (út) upřesníme 25.11.

var. 
symbol

charakter 
akce

název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek pro účastníky

6101
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                    
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                     

1 20.ledna (út) Olomouc 16.1.

9101
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                        
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                        

1 29.ledna (čt)
Hluboká nad 
Vltavou

27.1.

3102
krajská 

konference
V. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje                         
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 5.února (čt) Liberec 5.2.

8102
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje          
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 17.února (út) Ostrava 13.2.

17103
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                                          

1 3.března (út) Ústí nad Labem 27.2.

11103
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje                    
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana  

1 17.března (čt) Mariánské Lázně 13.3.

1103
společenská 

akce
II. Reprezentační ples starostek a starostů České republiky 1 21.března (so) Praha 13.3.

15103
neformální 
setkání  

IV. Zimní škola & IV. Zimní olympiáda veřejné správy 3
22.‐24.března (ne‐

út)
Jeseníky 16.3.

4104
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje                             
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 14.dubna (út) Zlín 10.4.

1104
odborné 
setkání

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                    1 28.dubna (út) Praha 24.4.

15105
krajská 

konference
VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje          
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                                  

1 12.května (út) Hradec Králové 7.5.

1106
celostátní 
setkání

IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR      1 16.června (út) Praha 5.6.

13109
krajská 

konference
V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana  

1 upřesníme Plzeň 12.9.

1109
krajská 

konference
V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                    
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                                          

1 upřesníme Praha 26.9.

2110
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje                
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 upřesníme Znojmo 14.10.

10111
krajská 

konference
IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina                              
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 upřesníme upřesníme 7.11.

5112
krajská 

konference
V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                      
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana                                          

1 upřesníme upřesníme 25.11.
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REZERVACE ÚČASTI NA SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 2008 
rezervujte si již dnes místo na našich akcích pro starosty a místostarosty krajů. Fota a programy předchozích 
ročníků viz. www.regionservis.cz (archiv pořádaných akcí). Ceny jsou včetně stravování a DPH. 
Rezervujte nám   místo  Chystaný 

ročník 
Termín 
konání 

Poplatek
/ osoba 

Počet 
osob 

(uveďte) 

Var. 
symbol 
akce 

Cena 
celkem vč.
19% DPH 

Plzeňský kraj  Plzeň  IV.  16.9.2008  500 Kč         13109        
Jihomoravský kraj  Znojmo  III.  16.10.2008  300 Kč         2110        
Středočeský kraj  Praha  IV.  30.09.2008  300 Kč         1209        
Vysočina  Jihlava  III.  11.11.2008  300 Kč         10111        
Pardubický kraj  upřesníme  IV.  27.11.2008  500 Kč         5112        

 
REZERVACE ÚČASTI NA SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 2009 
 
Olomoucký kraj  Olomouc  IV.  20.1.2009  500 Kč         6101        
Jihočeský kraj  Hluboká n.Vltavou  IV.  29.1.2009  500 Kč         9101        
Liberecký kraj  Liberec  V.  5.2.2009  500 Kč         3102        
Moravskoslezský kraj  Ostrava  IV.  17.2.2009  500 Kč         8102        
Ústecký kraj  Ústí nad Labem  IV.  3.3.2009  500 Kč         17103        
Karlovarský kraj  Mariánské lázně  IV.  17.3.2009  500 Kč         11103        
Zlínský kraj  Zlín  IV.  14.4.2009  500 Kč         4104        
Konference o bezpečnosti 
silničního provozu v obcích 

Praha  III.  29.4.2009  500 Kč         1104        

Královéhradecký kraj  Zámek Dětenice  VI.  14.5.2009  500 Kč         15105        
Národní setkání starostů  Praha  IV.  16.6.2009  500 Kč         1106        
 

Cena celkem k úhradě:                                     Kč 

POTVRZUJEME, že jsme poukázali platbu pod var.s. akce na účet č.: 35‐9730640297/0100 KB a.s.  

Údaje o objednateli 
 
Název samosprávy: 
 
Jméno, příjmení a 
funkce účastníka/ů 

 
      
 
      
      
 

ZUJ : 
IČO: 
DIČ: 

 
Č. účtu plátce: 

 
      
      
      
 
      

Kontaktní osoba (jméno):
Tel:

Email:

 
      
      
      

Po vyplnění prosíme, faxujte na: 257 199 615 nebo zasílejte nascanované emailem: 
podatelna@regionservis.cz nebo posílejte poštou na adresu: Regionservis, spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, 156 00 
Praha 5 – Zbraslav (objednat lze také telefonicky na: 257 199 608) 

podpis oprávněné osoby a razítko:
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