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Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724 931 593, E‐mail: podatelna@regionservis.cz 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Oficiální partner            

Generální partner 

Hlavní partneři 

Partneři 



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

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 

 

 
PROGRAM: 
 
termín: 27. listopadu 2008 (čtvrtek) 
místo konání: LITOMYŠL, Státní zámek Litomyšl, internet:http://www.litomysl.cz/zamek/ 
 
Zaměření: FINANCE, ROZPOČET 2009, ROZVOJ KRAJE, EKOLOGIE, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. 
 
Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:00 hod., ukončení odb. části obědem ve 14:00 hod.  

9:30  Zahájení hostiteli:  
  Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o. 

Michal KORTYŠ, starosta města Litomyšl 
Ondřej VAZDA, zástupce společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. 

Úvodní vystoupení zástupce krajské samosprávy, doplníme ve chvíli, kdy bude známa rada kraje a hejtman. 

I. Odborný panel:  
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY DOTACE A FINANCE SAMOSPRÁV 

10:00  Dotace z EU pro volené zástupce samospráv v praxi – možnosti, aktuality a zkušenosti 
Ing. Jana VEBEROVÁ, ředitelka společnosti EU centrum  

10:30  Zhodnocování volných prostředků samospráv a financování projektů 
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME ‐ municipality a neziskové organizace ČSOB, a.s 

11:00  Diskuze k uvedeným tématům.  
 
I. Komerční panel:  
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ, 5 minutové prezentace projektů na podporu obcí a měst 

11:15  Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti, TR ANTOŠ, s.r.o. 
11:20  Tomáš KELNAR, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 
11:25  Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista, CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. 
 
11:30  přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace, stánky partnerů 
 
II. Odborný panel:  
ROZPOČET 2009, FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ A MĚST  

12:00  ROZPOČET 2009, aktuální informace pro města a obce k sestavení rozpočtu a k financím 
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  

12:30  Rozpočet měst a krajů na rok 2009 aktuality a novely zákonů 
 (dluhová služba ‐ metodika, RUD, dotace na státní správu, vyúčtovaní voleb) a novely zákonů 
Jan ZIKL, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování, MF ČR 

III. Odborný panel:  
INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, EKOLOGIE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

13:00  Praktické cesty zapojení moderních informač. technologií do systému řízení veřejné správy, 
Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 
Miloš VODIČKA, zástupce společnosti Hewlett‐Packard, s.r.o. 

13:30  Odpady – aktuálně novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství  
  Ing. Jaromír MANHART, oddělení sanace odboru Ekologických škod Ministerstva životního prostředí ČR 

14:00  LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, NÁSLEDUJE OBĚD, formou rautového (teplý bufet) pohoštění. 
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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 27. listopadu 2008 – značka vs:5112 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o hodnotné ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace 

Název vašeho města či obce:        

Vaše Jméno a příjmení:        
Vaše funkce: 
(zakroužkujte)  STAROSTA  MÍSTOSTAROSTA  ZASTUPITEL 

 
JINÁ, vypište:………………………………… 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon):       
 

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   
 

 

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

 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. 

 Archivnictví a regálové systémy  

 Plánujete výstavbu, rekonstrukci či modernizaci objektů a ploch 
pro kulturně‐společenské a volnočasové aktivity v obci (multifunkční 
centra, sportovní hřiště apod.). 
 

 Dětské / ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

             realizace v roce 2008 

       realizace v následujících letech (výhledově) 

 Optimalizace tisku / nákladů na spisovou agendu úřadu. 

 
 
 

 Strategický plán rozvoje 
 

 Rozpočtový výhled včetně analýzy financí 
města (včetně TS atd.) 

 Zavedení ISO 9001:2000 do města či MP atp. 

 Komplexní program rozvoje zaměstnanců 
města (Development centrum) 

 Bližší informace ke službám společnosti 
Regionservis s.r.o. (viz. Katalog) 

 Větší stavbu včetně financování 

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

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Více informací o Municipálním programu 
společnosti ČSOB a.s. 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k 
dotacím z EU 

 Jiné…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 
ČITELNĚ VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI,  
NA KONCI ODBORNÉHO PROGRAMU SETKÁNÍ BUDE LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY. 
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A N K E T A
Vážená paní, vážený pane, 
dovolte, abychom Vám položili několik otázek: 
 

1. 
Máte předchozí zkušenosti s čerpáním podpory 
z veřejných prostředků ?  

ANO     

  NE     

 

2.  Které z podporovaných oblastí jsou pro Vás prioritní ? 

Rozvoj města / obce
Infrastruktura, volnočasové aktivity… 

   

Cestovní ruch
Ubytovací a stravovací zařízení, 
infocentra, … 

   

Určete pořadí priorit Plánu rozvoje vašeho města / obce 
známkou od 1 do X. 

Doprava
Obnova a výstavba místních 
komunikací,, … 

   

Životní prostředí
ČOV, kanalizace, nakládání s odpady, … 

   

Vzdělávání
Zaměstnanci veřejné správy, škol, … 

   

Bydlení
Rekonstrukce a oprava panelových 
domů, ... 

   

Obnova kulturního dědictví     

V případě potřeby připojte komentář: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.  Máte‐li vážný zájem o předložení podrobné nabídky naší firmy, vyplňte prosím následující tabulku: 

 

Název obce / města: 

Kontaktní 
osoba 

jméno a funkce: 

telefon: 

e‐mail: 

 
 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte u stánku SUPPORT EUCENTRUM. 

 
Děkujeme Vám



 
 

Držitel Certifikace jakosti ISO 9001:2000                                                                   

 

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 

 

 
 

 

  
 
 

 
Praktické cesty zapojení moderních informačních 

technologií do systému řízení veřejné správy 
 

 
 
Vážená paní, vážený pane 
abychom mohli zlepšovat naše služby pro Vás a Vaše občany, rádi bychom Vás 
požádali, zda byste mohli odpovědět na několik otázek: 
 
 
 
 Ano Ne 
Prezentace informačního systému Virtuos mne zaujala, mám zájem o 
další informace. 

  

Zdá se Vám IS Virtuos být přínosem pro obec?   
Zdá se Vám IS Virtuos být přínosem pro občana?   
Komunikujete s Vašimi občany také prostřednictvím elektronické 
pošty?  

  

Komunikujete s Vašimi občany také pomocí elektronických formulářů?   
Potřebujeme jiné aplikace, které nám ušetří práci na obci 
jaké?......................................................................... 

  

Zajímají mne jiné služby či produkty společnosti Microsoft   
Zajímají mne jiné služby či produkty společnosti Hewlett-Packard   
 
 
 
 
jméno: _______________________________ 
 
obec: ________________________________ 
 
Děkujeme za Vaši vstřícnost a přejeme štěstí při losování o ceny.  
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ
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Nabídka na zhotovení 
Strategického plánu 
rozvoje města 
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STRATEGICKÝ PLÁN  ROZVOJE 

CÍLE DOKUMENTU    

Strategický  plán  rozvoje města  (dále  jen  také  „SPROM“)  je  nástroj  samosprávy  pro  řízení  rozvoje města. 
Definuje  cíle  samosprávy  a konkrétní  rozvojové  projekty. Umožňuje  lépe  plánovat  a  hospodařit  s finančními 
prostředky,  včetně  usnadnění  přístupu  k čerpání  prostředků  z dotací  a  grantů.  SPROM    výrazně  podporuje 
komunikaci  s veřejností  a podnikateli  tím,  že  pomáhá  překonat  odpor  ke  změnám  a  informuje  o 
novýchpříležitostech a záměrech města. Je dohodou vedení města nad rozvojem především v rámci volebního 
období. 

STRUKTURA DOKUMENTU  

Součástí  námi  zpracovaného  strategického  plánu  rozvoje  je  finanční  analýza  úvěrového  prostoru  města 
a dlouhodobý pohled na finance města za uplynulých deset let (finanční analýza). 

Struktura je vedena po linii získat informaci o současném stavu města, určit priority rozvoje, definovat vizi a cíle 
a k jednotlivým cílům určit zásobník projektů. 

PROFIL MĚSTA  Popisuje  výchozí  stav včetně  vývojových  trendů. Zpravidla  je  výchozím 
podkladem pro  strategický plán  rozvoje. Obsahuje  zejména  charakteristiku 
území,  situaci  technické  infrastruktury, demografické  struktury,  trhu práce, 
sociální infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu. 
Slouží k poznání a rekapitulaci současného stavu. 

VIZE  Stanovuje misi snažení samosprávy, odpovídá na otázku, kam směřujeme 
a jací chceme být. Popisuje stav, jakého chceme dosáhnout v horizontu 15 – 
20 let. 
Slouží k zastřešení smyslu celé strategie.   

KRITICKÉ OBLASTI  Formulují se hlavní tematické oblasti. 
Slouží ke stanovení oblastí pro zlepšování. 

STRATEGICKÉ CÍLE  Definuje hlavní cíle v jednotlivých oblastech, které směřují k dosažení vize.
Slouží definování konkrétních cílů a strategie.

OPATŘENÍ (PROJEKTY)  Jsou  provázané  aktivity,  které  vedou  k dosažení  cílů,  musí  být  SMART 
specifické, měřitelné,  ambiciózní,  reálné  a termínované.  Jde  o  projektové 
záměry, které jsou později součástí akčních plánů projektů. 
Slouží k realizaci cílů SPROM. 

Postup zpracování SPROM:  

1. Podpis smlouvy 
2. Schůzka první, kde se vyjasní potřeby a cíle samosprávy, město ve vazbě na to dodá vstupní informace 

a dokumenty  a  zajistí  součinnost  se  zpracovatelem.  Zpracovatel  připraví  situační  analýzu  a  SWOT 
analýzu s důrazem na zástupce samosprávy. Vytříbí se obrysy „mapy přání“ pro vizi a priority. 

3. Dojde ke zpracování závěrů ze situační analýzy a příprava cílů, následně zásobníku projektů a určení 
priorit. 

4. Schůzka  druhá,  kde  budou  zapracovány  a  vyřešeny  připomínky  k vizi,  cílům  a  projektům.  Při  tom 
projde dokument širokou veřejnou diskusí. 

5. Dojde k zapracování připomínek a rozeslání pracovní verze SPROM v rámci procesů zadavatele (města) 
6. Schůzka třetí, projednání a schválení SPROM na zastupitelstvu 
7. Následuje možnost zdarma konzultovat možnosti čerpání dotací a grantů na projekty a cíle. 
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KDYŽ  JE  SPROM  SCHVÁLENÝ  ZASTUPITELSTVEM  MĚSTA    

Na SPROM navazuje zpracování akčních plánů a projektů pro realizaci  investic  i neinvestičních akcí a příprava 
dokumentace k čerpání prostředků z dotací. Klíčové je směřování k naplnění priorit města. 

ZÁKLADNÍ RÁMEC NABÍDKY 

Minimální doba potřebná pro zpracování dokumentu:  4 měsíce  

Obsah dokumentu:           30 až 85 stran (dle příloh)  

Cena:   80 000 Kč bez DPH, 95 200 Kč  včetně DPH,  cena 
obsahuje veškeré náklady dodavatele a je konečná 

Forma spolupráce:           smlouva o dílo 

Námi zpracovaný strategický plán v sobě obsahuje poradenství o využití dotací. Součástí naší nabídky  jsou  tři 
konzultace na místě, v případě potřeby většího rozsahu konzultací na místě se fakturuje cestovné dle dohody. 

REFERENCE 

Regionservis působí na  trhu od  roku 2001 a od  roku 2008  je držitelem  certifikace kvality  ISO 9001:2000 od 
renomované mezinárodní společnosti SGS. Specializuje se na samosprávy a nabízí služby od strategických plánů 
rozvoje,  analýz  a  studií proveditelnosti po hospodářské  audity měst,  komplexní  i dílčí  školení managementu 
měst  a zavádění  ISO  normy  kvality  do měst  a  společností měst.  Zpracováváme  a  připravujeme  analytické 
podklady a podklady k rozhodování měst.   

 REALIZOVANÉ  STRATEGICKÉ  PLÁNY  ROZVOJE  ZA  POSLEDNÍ  ROK 

1. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategický  plán  rozvoje  MĚSTA JÍLOVÉ U PRAHY 
http://www.jilove.cz/cgi‐bin/jilove/view_single_download.pl?Id=30 

2. Zastupitelstvem  jenomyslně  schválený  strategický  plán  rozvoje  MĚSTA  LETOHRADU 
http://www.letohrad.eu/?nadpis=&ids=1791 

3. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategické  plán  rozvoje  pro  MĚSTO  KRÁLÍKY 
http://www.kraliky.cz/index.php 

4. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategické  plán  rozvoje  pro  MĚSTO  JEMNICI 
http://www.mesto‐jemnice.cz/ 

5. Zastupitelstvy  jednomyslně  schválené  strategické  plány  rozvoje  dynamicky  se  rozvíjejících  obcí 
CHÝNĚ, HRADIŠTKO A MĚSTYSE DAVLE 

6. V procesu schvalování je strategický plán pro MĚSTO LANŠKROUN 

Bližší informace prosím žádejte u starostky a starostů dotčených měst nebo u Regionservisu. 

Reference z dalších projektů rádi předložíme na vyžádání. 

KONTAKT 

Ing. Luděk Tesař, PMF – tel.: 602 690 061 email: ludek.tesar@regionservis.cz     www.regionservis.cz 
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ISO 9001:2000 

NABÍDKA  ZAVEDENÍ  NORMY  JAKOSTI  ISO  9001:2000  DO MĚST 
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VÝHODY  ZAVEDENÍ  ISO NORMY  DO  MĚSTA 

ZVÝŠENÍ  DŮVĚRY  VEŘEJNOSTI  A  STÁTNÍCH  KONTROLNÍCH ORGÁNŮ 

• prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů 

• zvýšení kreditu města u voličů a ostatních občanů 

RŮST  SPOKOJENOST  OBČANŮ A DOKLAD  VOLIČŮM  O  KVALITĚ A  ZLEPŠOVÁNÍ  SLUŽEB  

• vybudovaný systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků 

• zvýšení transparentnosti úřadu města 

• systém zajišťuje neustále zlepšování služeb a měření 

• garance stálosti procesů a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb 

ZLEPŠENÍ  ŘÍZENÍ,  ORGANIZACE  A  POŘÁDKU 

• zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury úřadu města 

• zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celém městském úřadě 

• komplexní náhled na procesy řídící hlavní a podpůrné (procesní mapa) 

• ucelený pohled na dokumentaci města 

• vždy odpovědnost konkrétní osoby za každou dokumentaci města  

• jasné odpovědnosti kdo za co odpovídá 

ZVÝŠENÍ  ŠANCE  ČERPÁNÍ  DOTACÍ 

• původní záměr ústřední správy a EU byl, aby měli všichni příjemci dotací z měst 
certifikaci ISO 

• ucházet se o dotace, kde je nebo bude ISO podmínkou 

• také města a jejich organizace soutěží, například o dotace 

• u některých dotací může být ISO podmínkou, u jiných výhodou upřednostňující subjekt, 
který ISO má 

• záruka možnosti čerpat dotace do budoucna 

• soutěže v kvalitě ve veřejné správě 

POTVRZENÍ  KVALITY  MANAGEMENTU MĚSTA 

• potvrzení kvality systému managementu a řízení města 

• doklad pro propagaci kvalit služeb města 

• konkrétní opatření ke zvýšení efektivity města 

• doklad o řízení kvality jednou pro vždy, výhoda při kontrolách z venčí 
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NÁRŮST  NÁRODNÍHO  A MEZINÁRODNÍHO  KREDITU 

• kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích EU 

• mezinárodní uznání kvality úřadu města, pokud je certifikačním orgánem renomovaná 
mezinárodní společnost, což je zde jednoznačně jedna z nejprestižnějších 

• od mezinárodně uznávané organizace nemá ISO dosud ani jedno město, získání značné 
výhody 

• dosud má v ČR ISO pouze desítka měst, počet této elitní skupiny rychle roste 

ZÁRUKA  TRVANLIVOSTI  STANDARDŮ KVALITY 

• bude zajištěn rozvoj zaměstnanců majících vliv na kvalitu služeb města 

• politiku řízení jakosti a záruku zlepšování 

• záruka kvality do budoucna ‐ probíhají pravidelné roční dozorové audity 
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NABÍDKA ZAVEDENÍ ISO NORMY  PROSTŘEDNISTVÍM REGIONSERVISU  

GARANCE, KVALITA  A  SPECIALIZACE NA  VEŘEJNOU  SPRÁVU  

• garantujeme, že naše poradenství přivede městskou část k získání certifikace ISO 

• naše  poradenství  je  spojené  s certifikací  u  nejprestižnějšího  mezinárodního 
certifikačního orgánu působícího v ČR, švýcarské společnosti SGS: 

 
• naše  společnost  je  specialistou  na  samosprávy  a  veřejnou  správu  s bohatými 

referencemi a vysokou kvalitou služeb 

ČASOVÁ  SPECIFIKACE ZAKÁZKY               

• 5 měsíců příprava k certiufikaci 

• certifikace a získání certifikátu kvality: 1 měsíc 

• celkem 6 měsíců od podpisu smlouvy (zahájení zakázky) k získání certifikátu 

CENA                   

• Cena je kalkulována pouze při realizaci poradenství od Regionservisu s.r.o. a certifikace od SGS 

• Cena je odvozená od počtu zaměstnanců úřadu města. 
• Orientační cena včetně přípravy na  ISO, garance zavedení a tříletých dozorových auditů je cca 1500 až 

2500 Kč na zaměstnance města (bez DPH ‐ u menších měst do 80 zaměstnanců horní hranice ceny) 
 
 

Cena je konečná a obsahuje garanci Regionservisu, že městská část skutečně získá ISO při spojení s našimi službami 
a mezinárodní certifikační autoritou SGS.  
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POPTÁVKOVÉ  ŘÍZENÍ  DOPORUČUJEME  VYPSAT  NÁSLEDNĚ 

• Poptávkové řízení by mělo obsahovat minimálně tyto požadavky: 
o Požadavek  nabídnout  jak  přípravu  (poradenství)  vedoucí  k certifikaci  města  v oblasti 

ISO 9001:2000, tak samotný certifikační audit, včetně dozorových auditů (zajištění ISO normy na 3 
roky). 

o požadavek  na  garanci  od  poradenské  společnosti,  že  poradenství  povede  k  získání  certifikátu, 
případné náklady opakování auditu nese poradenská společnost 

o požadavek  certifikace  a  dozorových  auditů  pouze  od  mezinárodní  certifikační  autority 
(společnosti mezinárodně působící a mezinárodně uznávané) 

o doba realizace zakázky 6 měsíců 
o poradenská společnost by se měla specializovat na veřejnou správu a sama by měla disponovat 

certifikací služeb ISO 9001:2000 od mezinárodní certifikační autority 
 

KONTAKT 

 

 

  Ing. Luděk Tesař 
  jednatel a expert pro samosprávy 
  Regionservis, spol. s r.o.  
  Elišky Přemyslovny 429 
  156 00 Praha 5 ‐ Zbraslav 
 
  Tel.: 257 199 614 
  GSM: 602 690 061 
  sekretariát: 257 199 616 
  fax.: 257 199 615 
  internet: www.regionservis.cz 
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OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

Informace o objednateli 
Název objednatele:       

 
Adresa: 
 

 
       

 
IČO: 

 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
      případně mobil:       
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Dílo bude obsahovat minimálně: 
• analýzu hospodaření za předcházející roky + tabulky a grafy, včetně komentářů 
• závěr a popis stavu financí a posouzení finančního zdraví města 
• predikci nahodilých příjmů a výdajů 
• vypočítaný ukazatele dluhové služby (vypočítaného dle algoritmu určeného usnesením 

vlády č. 346 z roku 2004) 
• tabulku vlastního rozpočtového výhledu na roky 2010 - 2013, včetně plánu roku 

2009 a očekávané skutečnosti 2008 která kromě vývoje vlastních hodnot 
hospodaření, obsahuje i důležité hodnotící indikátory (celkové saldo hospodaření, saldo 
provozního hospodaření /rozdíl běžných příjmů a provozních výdajů/, index dluhové 
služby 

• kumulovaný rozpočtový výhled (pro snadnou orientaci) 
• ekonomické hodnocení a závěrečné shrnutí s doporučeními na zefektivnění 

hospodaření 
• VÝHODOU JE NEZÁVISLÝ POHLED NA FINANCE A SROZUMITELNOST VŠEM 

ZASTUPITELŮM I OBČANŮM 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Uhradíme (správné zaškrtněte):     MĚSTO   35 700 Kč včetně 19% DPH 

                                                        OBEC     17 850 Kč včetně 19% DPH 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 KB 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 
nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  
nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu. 
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OBJEDNEJTE SI VČAS 
VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2009-2010 
+ DESETILETÁ STATISTIKA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DO MINULOSTI 
Zašleme obcím a městům emailem nebo poštou vypočítané daňové příjmy města nebo obce na rok 2009 
a 2010 + desetiletou statistiku příjmů a výdajů přehledně zpracovanou v grafech. Propočty a statistiku provede 
spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní Ing. Luděk Tesař od 1. září 2008 nejpozději do 10 dnů od 
obdržení objednávky.      Cena dle platného katalogu je: 3927 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena při objednání do konce září 2008 je 3570 Kč včetně DPH

OBJEDNÁVKA 
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

Informace o objednateli 
Název objednatele:       

 
Adresa: 
 
Okres: 
 

 
      
 
      

 
IČO: 

 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
      případně mobil:       
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Výpočet daňových příjmů na r. 2009 a 2010 + deset let statistiky příjmů a výdajů do 
minulosti včetně grafů. Cena celkem: 3 570,- Kč (včetně DPH) 

Zaslat:    EMAILEM     POŠTOU (vhodné zaškrtněte) 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Celkem k úhradě:  
 

  3 570,-- Kč Úhradu provedeme po obdržení faktury. 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 51-9093920287/0100 KB 
 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 
nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  
nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu.  
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var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

1109
odborná  

konference
Rozpočet 2009 a finanční vize měst a krajů                                 1 25.září (čt) Praha 23.9.

1209 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                        1 30.září (út) Praha 26.9.

7110 akreditovaný kurz IV. Letní škola  veřejné  správy 3 7.‐9.října (út‐čt) Kutná  Hora 30.9.

2110 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 23.říjen (čt) Znojmo 21.10.

10111 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 11.listopad (út) Jihlava 7.11.

1111 odborné  setkání
III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích                    
pod záštitou ministra vnitra Ivana Langera, ministra dopravy Aleše Řebíčka a  
náměstka primátora Rudolfa Blažka

1 20.listopadu (čt) Praha 18.11.

5112 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                          1 27.listopad (čt) Pardubice 25.11.

var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

6101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 20.ledna (út) Olomouc 16.1.
9101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                     1 29.ledna (čt) Hluboká  nad Vl tavou 27.1.

3102 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 5.února (čt) Liberec 3.2.

8102 kra jská  konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 17.února (út) Ostrava 13.2.

1102 společenská  akce Společný reprezentační ples Regionservis, Cevro a Hotel Praha 1 20.února (pá) Praha 13.3.

17103 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                               1 3.března (út) Ústí nad Labem 27.2.
11103 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 1 17.března (út) Mariánské  Lázně 13.3.
15103 neformální setkání   IV. Zimní škola  & IV. Zimní olympiáda  veřejné  správy 3 24.‐26.března Krušné  Hory 16.3.

4104 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 1 14.dubna (út) Zl ín 10.4.
1104 odborné  setkání IV. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 28.dubna (út) Praha 24.4.

15105 kra jská  konference VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                              1 14.května (čt) Hradec Králové 12.5.

1106 celostátní setkání IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR                          1 16.června (út) Praha 9.6.

13109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1 15.září (út) Plzeň 11.9.

1209
odborná  

konference
Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 1 24.září (čt) Praha 22.9.

1109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                         1 29.září (út) okol í Prahy 25.9.

2110 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 15.říjen (čt) Znojmo 13.10.
1110 odborné  setkání V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 22.října (čt) Praha 20.10.

10111 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 10.listopadu (út) Jihlava 6.11.

5112 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                           1 26.listopadu (čt) Li tomyš l 24.11.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2008
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pozn.: Změna  termínu či  místa  akce  vyhrazena  ! ‐ AK = akreditovaný vzdě l . program u MVČR dle  zákona  č. 312/2002 Sb.
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