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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ  

Rozpočet 2010, dopady finanční krize na 

ZAHÁJENÍ 

9:00 Zahájení hostiteli:  
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
Vladimír JEŘÁBEK, náměstek generálního ředitele, Distribuce, Komerční banka, a.s.

ÚVODNÍ SLOVO 

9:15 Úvodní slovo:  

Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.

9:20 Návrh státního rozpočtu, fakta pro města a kraje

 Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí České republiky, sekce Veřejné rozpočty

Diskuze s panem náměstkem k tématu „veřejné finance“.

FINANCE MĚST A KRAJŮ A STÁTNÍ ROZ

9:45 Rozpočty měst a krajů v roce 2009 a 2010 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

Diskuze k uvedenému tématu 

10:45 30 MINUT PŘESTÁVKA NA KÁVU

K dispozici jsou prezentace, stánky partn

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST

11:15 Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU a další bankovní služby
Jan HANUŠ, vedoucí, EU POINT Promotion Center Komerční banky, a.s.

Diskuze k uvedenému tématu.  

PREZENTACE PARTNERŮ SETKÁNÍ

11:45 Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s

11:55 Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o

12:00 Petr HACMAC, produktový manažer

12:05 Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.o.

12:10 Tomáš KOVAŘÍK, manažer pro veřejnou 

12:15 30 MINUT PŘESTÁVKA NA LEHKÝ O

K dispozici jsou prezentace, stánky partnerů
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krize na samosprávy a nástroje financování měst a krajů v

Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 
Vladimír JEŘÁBEK, náměstek generálního ředitele, Distribuce, Komerční banka, a.s.

společnosti Regionservis, s.r.o. 

Návrh státního rozpočtu, fakta pro města a kraje 

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí České republiky, sekce Veřejné rozpočty

tématu „veřejné finance“. 

A KRAJŮ A STÁTNÍ ROZPOČET 

krajů v roce 2009 a 2010 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

PŘESTÁVKA NA KÁVU  

dispozici jsou prezentace, stánky partnerů. 

PROJEKTŮ MĚST 

Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU a další bankovní služby
Jan HANUŠ, vedoucí, EU POINT Promotion Center Komerční banky, a.s. 

SETKÁNÍ, HOSTITELŮ       

Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o

, produktový manažer JANUS spol. s r.o. - Optimalizace nákladů na t

Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.o. 

manažer pro veřejnou správu, spol. Océ Česká republika s.r.o.  

PŘESTÁVKA NA LEHKÝ OBĚD (STUDENÝ BUFET)  

partnerů. 

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

samosprávy a nástroje financování měst a krajů v období krize.   

Vladimír JEŘÁBEK, náměstek generálního ředitele, Distribuce, Komerční banka, a.s. 

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí České republiky, sekce Veřejné rozpočty 

krajů v roce 2009 a 2010 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj 
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR 

Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU a další bankovní služby 

Miroslava VOŠOUSTOVÁ, ředitelka sekce Obchodu a marketingu VERA spol. s.r.o 

Optimalizace nákladů na tiskové služby 
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ MĚST A DOPADY NOVEL ÚČETN

12:45 Finanční řízení města v období finanční krize, nástroje a postupy

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

14:15 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality, diskuze

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Jan ŠVEJKOVSKÝ, expert na účetnictví a daně

Diskuze k uvedeným tématům. 

14:45 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ 

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
a přívlastková vína atd. Dále jsou dotazníky postoupeny do hlavního slosování o ceny v
tisíc korun (losuje se na konci roku před Vánocemi). 

15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM

 

 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ

Prezentace (v Powerpointu) jednotlivých řečníků naleznete na našich internetových stránkách 

odkaz v levém menu „Archiv vybraných akcí“. V

informace na internetové stránky umísťujeme do 7 pracovních dní od konání akce.   
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A DOPADY NOVEL ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDP

Finanční řízení města v období finanční krize, nástroje a postupy 

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

daňových předpisů na samosprávy, aktuality, diskuze 

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Jan ŠVEJKOVSKÝ, expert na účetnictví a daně 

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE

odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
a přívlastková vína atd. Dále jsou dotazníky postoupeny do hlavního slosování o ceny v hodnotách několika desítek 
tisíc korun (losuje se na konci roku před Vánocemi).  

RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM (TEPLÝM BUFETEM)

ČNÍKŮ 

Powerpointu) jednotlivých řečníků naleznete na našich internetových stránkách 

levém menu „Archiv vybraných akcí“. V archivu naleznete také video a foto záznam ze setkání. Obvykle 

informace na internetové stránky umísťujeme do 7 pracovních dní od konání akce.    
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ÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ 

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

 

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

DATELE 

odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
hodnotách několika desítek 

(TEPLÝM BUFETEM). 

Powerpointu) jednotlivých řečníků naleznete na našich internetových stránkách www.regionservis.cz 

archivu naleznete také video a foto záznam ze setkání. Obvykle 
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 SEZNAM PARTNERŮ  

OFICIÁLNÍ PARTNER 

GEMOS CZ, spol. s r.o. 

Je společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu. 

GENERÁLNÍ PARTNER 

Komerční banka, a.s. 

KB EU POINT je poradenský servis Komerční banky 
fondů EU i jiných zdrojů. Tým odborníků ve všech regionech ČR Vám poskytne aktuální a
o finanční podpoře prostřednictvím dotačních programů EU a
Ponte II. 

HLAVNÍ PARTNEŘI 

VERA, spol. s r.o.  

Společnost VERA se zabývá výhradně tvorbou a implementací software a komplexních řešení
pro veřejnou správu. Nabízí ucelený informační systém Radnice VERA
spokojených zákazníků. Jedná se o stabilní, robustní, flexibilní a stále se rozšiřující stavebnicový software s vysokou 
mírou vnitřních vazeb, otevřený ke svému okolí a garantující bezpečnost uložených dat. Společnost postupně 
vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů. V současné době zaměstnává přes 70 odborníků v oblasti 
vývoje, obchodu, poradenství, analýz a služeb. Společnost VERA má pobočky v Praze, Chlumci nad Cidlinou, 
Pardubicích, Brně, Olomouci a detašovaná pracov
celou řadu podsystémů, které umožňují obci vedení potřebných agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní 
správy. Umožňuje vytvoření základu, na kterém je možné dále budovat grafické 
otevřený, a tak je umožněno použít třeba jen některé podsystémy a propojit je s jinými, na úřadě již dříve 
provozovanými. Systém se neustále vyvíjí a
distribuce probíhá v pravidelných intervalech. Jednotlivé podsystémy jsou dále aktualizovány v
legislativy a na základě připomínek a podnětů ze strany zákazníků 
podmínkám a potřebám. 

JANUS spol. s r.o. 

Společnost JANUS spol. s r.o. byla založena v
laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA v
republice. Od roku 2001 rozšířila své portf
vlastní univerzální řešení správy tiskových úloh pod názvem MyQ. Společnost JANUS je držitelem ISO 9001:2000 a 
ISO 14001:2004. Více na www.kyocera.cz
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e společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu. 

KB EU POINT je poradenský servis Komerční banky pro oblast financování projektů s dotacemi ze strukturálních 
jiných zdrojů. Tým odborníků ve všech regionech ČR Vám poskytne aktuální a

finanční podpoře prostřednictvím dotačních programů EU a na míru šitém financování p

Společnost VERA se zabývá výhradně tvorbou a implementací software a komplexních řešení
pro veřejnou správu. Nabízí ucelený informační systém Radnice VERA®, který je instalován u více ne
spokojených zákazníků. Jedná se o stabilní, robustní, flexibilní a stále se rozšiřující stavebnicový software s vysokou 
mírou vnitřních vazeb, otevřený ke svému okolí a garantující bezpečnost uložených dat. Společnost postupně 

udovala kvalitní tým konzultantů a programátorů. V současné době zaměstnává přes 70 odborníků v oblasti 
vývoje, obchodu, poradenství, analýz a služeb. Společnost VERA má pobočky v Praze, Chlumci nad Cidlinou, 
Pardubicích, Brně, Olomouci a detašovaná pracoviště v Ostravě, Šternberku a Kunovicích. Radnice VERA
celou řadu podsystémů, které umožňují obci vedení potřebných agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní 
správy. Umožňuje vytvoření základu, na kterém je možné dále budovat grafické  nástav
otevřený, a tak je umožněno použít třeba jen některé podsystémy a propojit je s jinými, na úřadě již dříve 
provozovanými. Systém se neustále vyvíjí a zdokonaluje, vznikají stále nové verze informačního systému, jejichž 

pravidelných intervalech. Jednotlivé podsystémy jsou dále aktualizovány v
legislativy a na základě připomínek a podnětů ze strany zákazníků - jsou tak přizpůsobovány jejich konkrétním 

nost JANUS spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a je oficiálním autorizovaným dovozcem a distributorem 
laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA v
republice. Od roku 2001 rozšířila své portfolio služeb o vývoj tiskových řešní a aplikací na míru. Od roku 2007
vlastní univerzální řešení správy tiskových úloh pod názvem MyQ. Společnost JANUS je držitelem ISO 9001:2000 a 

www.kyocera.cz a www.MyQ.cz 
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e společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu.  

 

dotacemi ze strukturálních 
jiných zdrojů. Tým odborníků ve všech regionech ČR Vám poskytne aktuální a srozumitelné informace 

na míru šitém financování projektů s programem 

Společnost VERA se zabývá výhradně tvorbou a implementací software a komplexních řešení informačních systémů 
instalován u více než 120 

spokojených zákazníků. Jedná se o stabilní, robustní, flexibilní a stále se rozšiřující stavebnicový software s vysokou 
mírou vnitřních vazeb, otevřený ke svému okolí a garantující bezpečnost uložených dat. Společnost postupně 

udovala kvalitní tým konzultantů a programátorů. V současné době zaměstnává přes 70 odborníků v oblasti 
vývoje, obchodu, poradenství, analýz a služeb. Společnost VERA má pobočky v Praze, Chlumci nad Cidlinou, 

iště v Ostravě, Šternberku a Kunovicích. Radnice VERA® obsahuje 
celou řadu podsystémů, které umožňují obci vedení potřebných agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní 

nástavby. Jedná se o systém 
otevřený, a tak je umožněno použít třeba jen některé podsystémy a propojit je s jinými, na úřadě již dříve 

zdokonaluje, vznikají stále nové verze informačního systému, jejichž 
pravidelných intervalech. Jednotlivé podsystémy jsou dále aktualizovány v souladu se změnami 

jsou tak přizpůsobovány jejich konkrétním 

roce 1992 a je oficiálním autorizovaným dovozcem a distributorem 
laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA v České 

a aplikací na míru. Od roku 2007 nabízí 
vlastní univerzální řešení správy tiskových úloh pod názvem MyQ. Společnost JANUS je držitelem ISO 9001:2000 a 
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HLAVNÍ PARTNEŘI 

OCÉ Česká republika s.r.o. 

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 
konzultace, analýzy, poradenství, školení ...
práce s dokumentem), spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále spotřebních 
materiálů. Více na www.oce.cz 

PARTNER 

E-INSTITUT, s.r.o.  –  WWW.URADBEZKORUPCE.CZ

E - INSTITUT, s.r.o. je moderní firmou jejíž hlavní oblastí je řešení rozsáhlého portfolia poskytovaných služeb 
především elektronického distančního vzdělávání tedy elearningu. Pojem elearning se neomezuje jen n
technologii samotnou, ale vytváří platformu pro komplexní změnu v přístupu ke vzdělávání jako takovému.
URADBEZKORUPCE.CZ - Řešení problému korupce v České republice je jednou z hlavních priorit vlády ČR. Vzhledem 
k tomu, že korupční jednání na sebe bere
a široce pojatá. 

 ODBORNÝ PARTNER 

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 
s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Regionální Televizní Agentura a.s.

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNO

JANUS spol. s r.o., z návštěvníků 

VERA, spol. s r.o., dárkové tašky

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z
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Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, založená na 
rofesionálním produkčním HW (kopírky, tiskárny, multifunkční systémy, skenery), sofistikovaném komplexním 

systému SW pro řízení Document Flow, OMS a DMS, profesionálních službách (PS -
konzultace, analýzy, poradenství, školení ...), obchodních službách (OBS - „Océ Business Services“ 
práce s dokumentem), spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále spotřebních 

URADBEZKORUPCE.CZ 

s.r.o. je moderní firmou jejíž hlavní oblastí je řešení rozsáhlého portfolia poskytovaných služeb 
především elektronického distančního vzdělávání tedy elearningu. Pojem elearning se neomezuje jen n
technologii samotnou, ale vytváří platformu pro komplexní změnu v přístupu ke vzdělávání jako takovému.

Řešení problému korupce v České republice je jednou z hlavních priorit vlády ČR. Vzhledem 
k tomu, že korupční jednání na sebe bere celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní 

Institut, o.p.s. 

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 
praktickým využitím v oblasti veřejného života. Více na www.cevroinstitut.cz 

a.s., časopisy Komunální technika a Energie 21. 

A KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALI 

návštěvníků stánku se budou losovat výherci sady keramických nožů

 

, přívlastková vína z Moravy (Slovácko) 
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Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, založená na 
rofesionálním produkčním HW (kopírky, tiskárny, multifunkční systémy, skenery), sofistikovaném komplexním 

- „Professional Services“ - 
„Océ Business Services“ – outsourcování 

práce s dokumentem), spolehlivém servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále spotřebních 

s.r.o. je moderní firmou jejíž hlavní oblastí je řešení rozsáhlého portfolia poskytovaných služeb 
především elektronického distančního vzdělávání tedy elearningu. Pojem elearning se neomezuje jen na 
technologii samotnou, ale vytváří platformu pro komplexní změnu v přístupu ke vzdělávání jako takovému. 

Řešení problému korupce v České republice je jednou z hlavních priorit vlády ČR. Vzhledem 
celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní 

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 

t výherci sady keramických nožů 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA ROZPOČET A FINANČNÍ VIZE MĚST A KRAJŮ ČR 

Vyplněním a odevzdáním d otazníku asistentkám u prezence jste ve hře o hodnotné ceny, losování na konci akce. 

 

Obecné informace 

Název vašeho města  či obce:       

Vaše jméno a příjmení:       
Vaše funkce: 
(zak roužkujte)  STAROSTA  M ÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL, RADN Í  

JINÁ, vypište:……………………………………….. 
 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon): 
 

      
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 

Líbí Nic moc N elíbí Hlavní důvod proč, (pros íme, uveďte):                                      

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

P r  ů z k u m  s p o l e č n o s t i  R e g i o n s e r v i s: 
    (prosíme, uveďte):                                      

O která témata  na setkání byste měl/a 
zájem  

 
Zajímají Vás vystoupení zástupců spíše 

ze: 
 

Máte zájem o „workshopy“ 
 (praktická pracovní porada, schůzka 

odborníků atp.): 
 

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

 státní správy (ministerstev, státních fondů apod.), 

 neziskových nevládních organizací (nadací, o.p.s ., sdružení, apod.), 

 místní samosprávy (měst, obcí, krajů). 
 

  Příklady dobré praxe z měst, obcí a krajů   Zkušenosti s realizací 
projektů 

 

Chtěli byste být členy obchodního klubu samospráv a podnikatelů s cílem řešit investice do 
projektů města, k teré jsou v ýhodné jak pro město, tak pro soukromý sektor? 

 

 

  ANO   N E 

 

R o z v o j,  i n v e s t i c e   m ě s t a/o b c e   (n e z á v a z n á  p o p t á v k a) 

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

 GEMOS CZ, spol. s r. o.: 

 
ANO  NE  Zaujal Vás projekt spolupráce mezi městem, obcí a policií? 

ANO  NE  Máte zájem o další spolupráci na projektu 
prostřednictvím naší společnosti?  

ANO  NE  Věděli jste o pozitivních dopadech měření úsekové rychlosti 
na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy (snížení hluku a  
emisí)? 

ANO  NE  Máte zájem o nezávazné odborné posouzení aktuální 
situace ve Vašem městě či obci? 

 
JAN US spol. s r.o.:  

 AN O NE Zvažujete omezení výdajů na tiskové služby?                                                 

 AN O NE Chtěli byste si ověřit výhody tiskových zařízení Kyocera? 

 AN O NE Zajímala by  Vás bezplatná verze tiskového řešení M yQ Free? 
 
VERA spol. s r.o. : 

ANO  NE  Poskytuje Vám Vámi užívaný SW aktuální informace o čerpání 
rozpočtu v kterémkoliv okamžiku? 

ANO  NE  Poskytuje Vám Vámi užívaný SW aktuální informace o stavu 
pohledávek a závazků? 

ANO  NE  Máte zájem o informace na téma eFaktury? 

REGIONSERVIS s.r.o.: 
Mám zájem o: 

 Strategický  plán rozvoje  

 Rozpočtový výhled  

 Zavedení ISO 9001:2008   

 Rozvoj zaměstnanců města  

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

 KOMERČNÍ BANKA a.s.: 

ANO  NE  Máte zájem získat bližší 

informace k přípravě a realizaci 

projektů 
podporovaných z dotačních titulů?             

ANO  NE   Plánujete v blízké 

budoucnosti investiční akci, kdy budete 

potřebovat výhodný bankovní úvěr? 

ANO  NE  Máte zájem o návštěvu 

Vaší obce/města  specialistou KB? 
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2009 A ROK
 

var. 

symbol 

1309 V. Setkání starostů a místostarostů 

Středočeského kraje 

1110 IV. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje 

1111 IV. Setkání starostů a místostarostů 

kraje Vysočina 

1211 V. Setkání starostů a místostarostů 

Pardubického kraje 

1101 V. Setkání starostů a místostarostů 

Olomouckého kraje 

1201 V. Setkání starostů a místostarostů 

Jihočeského kraje 

1102 VI. Setkání starostů a místostarostů 

Libereckého kraje 

1202 V. Setkání starostů a místostarostů 

Moravskoslezského kraje

1103 V. Setkání starostů a místostarostů

Ústeckého kraje 

1203 VI. Setkání starostů a místostarostů

Karlovarského kraje 

1104 V. Setkání starostů a místostarostů

Zlínského kraje 

1204 V. Konference o bezpečnosti silničního provozu 

v obcích městech a krajích ČR

1109 Rozpočet a finanční vize měst a krajů

1111 V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ 

A HEJTMANŮ ČR 

 

VŠECHNY NAŠE AKCE A INFORMACE

NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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A ROK 2010 

 

název 

 

Termín 

etkání starostů a místostarostů  29. září  

(úterý) 

IV. Setkání starostů a místostarostů  

 

15. říjen  

(čtvrtek) 

IV. Setkání starostů a místostarostů  10. listopadu 

(úterý) 

V. Setkání starostů a místostarostů  19. listopadu 

(čtvrtek) 

místostarostů  26. ledna 

(úterý)  

místostarostů  4. února 

(čtvrtek)  

místostarostů  16. února 

(čtvrtek)  

místostarostů  

kraje 

25. února 

(čtvrtek)  

místostarostů  2. března 

(čtvrtek)  

místostarostů  16. března 

(čtvrtek)  

místostarostů  15. dubna 

(čtvrtek)  

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu 

obcích městech a krajích ČR 
29. dubna  

(čtvrtek) 

Rozpočet a finanční vize měst a krajů ČR 23. září 

(čtvrtek) 

V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ  30. listopadu 

(úterý) 

INFORMACE (PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY ATD.) K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI 

NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.REGIONSERVIS.CZ (minimálně s jednoměsíčním předstihem)
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Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

Slaný 25.9. 

Znojmo 13.10. 

Jihlava 6.11. 

Upřesníme 17.11. 

Upřesníme 22.1. 

Upřesníme 2.2. 

Upřesníme 12.2. 

Ostrava 23.2. 

Upřesníme 26.2. 

Upřesníme 12.3. 

Upřesníme 13.4. 

Upřesníme 27.04. 

Praha 21.9. 

Praha 9.6. 

K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI 

(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 



Regionservis, spol. s r.o., Elišky Přemyslovny 429, 156 00 PRAHA 5 
Copyright © 2009, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou.

www.regionservis.cz                                                             

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS,

POMÁHÁME MĚSTŮM A OBCÍM DOSAHOVAT CÍLE

 

o pomůžeme s rozvojem města nebo obce z

� zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a

o společně s námi zajistíte zdravé finance

� vytváříme kvalitní rozpočtové 

vedení samosprávy

� poradíme s výběrem způsobu 

� dodáme studie proveditelnosti 

� provádíme hospodářské audity

� vypracujeme plán na ozdravení financí

o nechte si od nás zpracovat 

� vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování

o vytrénujte své zaměstnance

� trénujeme zaměstnance

� neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby

nástroje vyzkoušeli v praxi

o posilte svou jistotu a kvalitu města 

� provádíme audity

� zavádíme ISO do měst

NAŠE CENY JSOU VELMI DOBRÉ, KVALITA VYSOK

 

MÁME BOHATÉ REFERENCE WWW.REGIONSERVIS.CZ

KONTAKTUJTE NÁS:  

email: podatelna@regionservis.cz

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
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ČNOSTI REGIONSERVIS, S.R.O. 

CÍM DOSAHOVAT CÍLE 

města nebo obce z praktické stránky 

zpracováváme strategické plány rozvoje měst i obcí a pomáháme s jejich realizací 

zdravé finance města a obce 

vytváříme kvalitní rozpočtové výhledy obsahující posouzení finanční kondice a dopor

vedení samosprávy 

výběrem způsobu financování projektů a připravíme zadávací dokumentaci

proveditelnosti projektů 

hospodářské audity  

plán na ozdravení financí města nebo obce 

vat kvalitní podklady k rozhodování 

vyhotovujeme studie, analýzy a podklady k rozhodování 

vytrénujte své zaměstnance k tomu, aby lépe realizovali cíle města 

trénujeme zaměstnance měst na zakázku 

neškolíme pasivně, ale aktivně trénujeme zaměstnance tak, aby si moderní světové 

nástroje vyzkoušeli v praxi 

a kvalitu města  

audity - daně, účetnictví, příprava na finanční kontrolu 

ISO do měst a zavedení garantujeme 

DOBRÉ, KVALITA VYSOKÁ 

WWW.REGIONSERVIS.CZ  

email: podatelna@regionservis.cz, tel. 257 199 608, mobil: 724 931 593 nebo 602 690
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jejich realizací  

obsahující posouzení finanční kondice a doporučení pro 

připravíme zadávací dokumentaci 

moderní světové metody a 

690 061, fax: 257 199 614 
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