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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ  

Rozpočet 2010 a dopady krize na samosprávy, zpětný odběr elektrozařízení, bezpečnost silni
městech a obcích, novely účetních a daňových předpisů pro samosprávy.

ZAHÁJENÍ 

9:00 Zahájení hostiteli:  
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.

ÚVODNÍ SLOVO 

9:10 Úvodní slovo: 
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.

9:15 Rozpočet a finance Pardubického 

Oldřich FELGR, vedoucí finanč

Diskuze k uvedenému tématu.  

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY V 

9:45 Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.

10:05 Implementace nástrojů na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v obcích a městech, stavební úpravy atd.
Milan DONT, vedoucí oblasti s

Diskuze k uvedenému tématu. 

10:30 30 MINUT PŘESTÁVKA NA KÁVU

K dispozici jsou prezentace, stánky partnerů

VÝZNAMNÉ ÚSPORY V PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ

11:00 ELEKTROWIN a.s. přináší obcím úspory
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického

11:15 Sběrné místo není jen sběrný dvůr
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.

Diskuze k uvedenému tématu.  
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Rozpočet 2010 a dopady krize na samosprávy, zpětný odběr elektrozařízení, bezpečnost silni
, novely účetních a daňových předpisů pro samosprávy.   

Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. 

ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 

Pardubického kraje   

vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje 

DOPRAVY V OBCÍCH, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A NÁVRHY ŘE

Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o. 

Implementace nástrojů na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v obcích a městech, stavební úpravy atd.
Milan DONT, vedoucí oblasti statistických analýz a doprav. průzkumů Centra dopravního výzkumu,

PŘESTÁVKA NA KÁVU  

dispozici jsou prezentace, stánky partnerů. 

OVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ, MOTIVAČNÍ PROGRAM 

ELEKTROWIN a.s. přináší obcím úspory 
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. 

Sběrné místo není jen sběrný dvůr 
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. 

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

Rozpočet 2010 a dopady krize na samosprávy, zpětný odběr elektrozařízení, bezpečnost silniční dopravy ve 

 

RÉ PRAXE A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

Implementace nástrojů na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v obcích a městech, stavební úpravy atd. 
průzkumů Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

, MOTIVAČNÍ PROGRAM  
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PREZENTACE PARTNERŮ SETKÁNÍ

11:30 Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista

11:40 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel

11:45 Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o.

11:50 Luděk TESAŘ, jednatel společnosti Regionservis, s.r.o.

11:55 Pavel EHRENBERGER, koordinátor projektů, Nadace partnerství o.p.s.

12:00 30 MINUT PŘESTÁVKA NA 

K dispozici jsou prezentace, stánky partnerů

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, RO

12:30 Financování projektů samospráv z rozpočtu Evr

Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s

13:00 Rozpočty obcí a měst v roce 2009

Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních 

13:30 Finanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce, výhled

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

14:00 Dopady novel účetních a daňových 

zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtovýc

Jan ŠVEJKOVSKÝ, účetní a daňový specialista

Diskuze k uvedeným tématům. 

14:30 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ 
ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
a přívlastková vína atd. Dále jsou dotazníky postoupeny 
K losování dojde na posledním krajském setkání starostů v

15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM

 

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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SETKÁNÍ, HOSTITELŮ       

marketingový specialista CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s.

Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o. 

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

avel EHRENBERGER, koordinátor projektů, Nadace partnerství o.p.s. 

PŘESTÁVKA NA SVAČINU, LEHKÝ OBĚD (STUDENÝ BUFET)

dispozici jsou prezentace, stánky partnerů. 

EKTŮ MĚST A OBCÍ, ROZPOČET 2010 

samospráv z rozpočtu Evropské unie a služby související 

municipality a neziskové organizace ČSOB a.s 

roce 2009 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj 

Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

inanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce, výhled

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

Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality 

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

účetní a daňový specialista 

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY A ZVLÁŠTNÍ CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ
DATELE 

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

losování dojde na posledním krajském setkání starostů v roce 2009, tj. 19. listopadu (Pardubický kraj)

OBĚDEM, RAUTEM. 

ČNÍKŮ, POWERPOINTOVÉ PREZENTACE 

ointu) 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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CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. 

(STUDENÝ BUFET)  

rozpočtů a programové financování, MF ČR 

inanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce, výhled 

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

h pravidlech územních rozpočtů 

RŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ 

odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
ání o ceny v hodnotě 3x 50.000,- Kč. 

roce 2009, tj. 19. listopadu (Pardubický kraj).  

ointu) 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 

ELEKTROWIN a.s. 

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
kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle
(velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů).

HLAVNÍ PARTNEŘI 

Československá obchodní banka, a.s.

ČSOB Municipální program 
Program určený obcím, městům, svazkům obcí a krajský
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny.
 
Výhody 
Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti platebního styku, zhodnocování voln
prostředků a financování provozních i rozvojových aktivit.

 CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s.

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
podniku, které lze souhrnně vyjádřit
poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologickýc
principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.

TR-ANTOŠ s.r.o. 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
komplexní řešení spojené s touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 
ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
včetně vzorů dokumentů, které jsou povinné pro provoz
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e společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu. 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
alých 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). 

Československá obchodní banka, a.s. 

Program určený obcím, městům, svazkům obcí a krajským úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny.

Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti platebního styku, zhodnocování voln
prostředků a financování provozních i rozvojových aktivit. 

CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. 

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
podniku, které lze souhrnně vyjádřit formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitního a 
poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
mravních a sociálních hodnot. Tento postoj považujeme za vyjádření ekologických, humanitních i ekonomických 
principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace.

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
ešení spojené s touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 

ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
včetně vzorů dokumentů, které jsou povinné pro provozovatele dětských hřišť. 
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e společností, zabývající se mimo jiné vývojem, výrobou a dodávkou řídících systému pro dopravu.  

 

Společnost Elektrowin a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci 
alých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince 

Elektrowin a. s. je provozovatelem 
skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 

m úřadům, včetně jimi založených organizací, je komplexní 
nabídkou finanční obsluhy s vazbou na produkty a služby poskytované v rámci celé naší skupiny. 

Získáte optimální řešení svých požadavků a potřeb v oblasti platebního styku, zhodnocování volných finančních 

Podnikatelská filozofie akciové společnosti Chládek & Tintěra Pardubice vychází z představ o poslání moderního 
formulací „být užitečný svému okolí“. Tedy být producentem kvalitního a 

poptávaného zboží a služeb, dobrým zaměstnavatelem a také nositelem a reprezentantem jasně formulovaných 
h, humanitních i ekonomických 

principů, které by měl na prahu třetího tisíciletí respektovat každý podnik, každá organizace. 

Naše firma je dle normy ČSN EN 1176 certifikovaný výrobce herních prvků pro dětská hřiště. Nabízíme Vám 
ešení spojené s touto problematikou. Od návrhu přes výrobu a montáž včetně vybudování dopadových 

ploch a terénních úprav a záručního i pozáručního servisu. Našim zákazníkům předáme kompletní dokumentaci 
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HLAVNÍ PARTNEŘI 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu 
Vám nabídnout kvalitní služby na profesionální úrovni
komplexní rekonstrukce za velice přijatelné ceny. Máte
přijet, zkontrolovat stav vašich zařízení a navrhnout možná řešení realizace 
se a zavolejte nám - nic tím neztratíte, naopak vyděláte.

PARTNEŘI 

EUROVIA CS, a.s. 

Dříve Stavby silnic a železnic, a.s. Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební firmou v České republice a 
je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavi
Stavby silnic a železnic. Kromě silničních a kolejových staveb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková 
centra, buduje čistírny odpadních vod nebo památková centra. V roce 2008 d
23 miliard korun. Společnost je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR a v SR.

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

E - INSTITUT, s.r.o. je moderní firmou, jejíž
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.
URADBEZKORUPCE.CZ - 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 
a široce pojatá. 

NADACE PARTNERSTVÍ  

Poslání: Pomáháme nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulujeme 
trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

 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
 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky 

GEMOS CZ, spol. s r.o., dárkové tašk

ČSOB a.s., dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., certifikát pro akční nabídku a 

TR-ANTOŠ s.r.o., přívlastková vína z

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z

56 00 PRAHA 5 – Zbraslav, Tel.: 257 199 616, Fax: 257 199 615, Mobil: 724
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 
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Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu 
Vám nabídnout kvalitní služby na profesionální úrovni. Jsme schopni realizovat zakázky od nejnižšího rozsahu až po 
komplexní rekonstrukce za velice přijatelné ceny. Máte-li zájem o naše služby je pro nás samozřejmostí k Vám 
přijet, zkontrolovat stav vašich zařízení a navrhnout možná řešení realizace - to vše samozřejmě ZDARMA Nebraňt

nic tím neztratíte, naopak vyděláte. 

Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební firmou v České republice a 
inženýrského stavitelství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti 

Stavby silnic a železnic. Kromě silničních a kolejových staveb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková 
centra, buduje čistírny odpadních vod nebo památková centra. V roce 2008 dosáhl konsolidovaný obrat společnosti 
23 miliard korun. Společnost je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR a v SR.

WWW.URADBEZKORUPCE.CZ 

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 
k tomu, že korupční jednání na sebe bere celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní 

Poslání: Pomáháme nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulujeme 
trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. 

ut, o.p.s. 
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, zaměřená na studium společenskovědních disciplin 
s praktickým využitím v oblasti veřejného života. Bližší informace na straně 8. 

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

A KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALI 

 

, dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., certifikát pro akční nabídku a láhev pravé valašské slivovice

ANTOŠ s.r.o., přívlastková vína z Moravy 

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko) a pravá medovina ze Slovenska

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

Jako první jsme v České republice začaly montovat venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu - proto jsme schopni 
zakázky od nejnižšího rozsahu až po 

li zájem o naše služby je pro nás samozřejmostí k Vám 
to vše samozřejmě ZDARMA Nebraňte 

Společnost EUROVIA CS, a.s., je třetí největší stavební firmou v České republice a 
telství. Navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti 

Stavby silnic a železnic. Kromě silničních a kolejových staveb a mostů staví sportovní areály, revitalizuje památková 
osáhl konsolidovaný obrat společnosti 

23 miliard korun. Společnost je s více než 4 tisíci pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR a v SR. 

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 
k tomu, že korupční jednání na sebe bere celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní 

Poslání: Pomáháme nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulujeme 
 

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

slivovice 

a pravá medovina ze Slovenska 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA – PARDUBICKÝ KRAJ 2009 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku 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: 
(zakroužkujte) STAROSTA MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL, RADNÍ 

 
JINÁ, vypište:……………………………………….. 

 

Přímý kontakt (nejlépe email nebo telefon): 
 

      
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se, Vám: 
Líbí Nic moc Nelíbí Hlavní důvod proč, (prosíme, 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: 
   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.):  

(prosíme, uveďte):                                      
……………………………………………………………………………………………………………................ 

 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, které jsou výhodné jak pro město, tak pro soukromý sektor? 

  ANO   NE 

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? 

 

ELEKTROWIN a.s.: 

 ANO  NE Byly pro Vás informace prezentované společností 

ELEKTROWIN dostačující? 

 ANO  NE Spolupracujete s kolektivním systémem 

ELEKTROWIN? 

 ANO  NE Zaznamenali jste úspory vyplývající ze spolupráce 
s ELEKTROWINEM? 

 ANO  NE Čerpáte příspěvky z motivačních programů 

ELEKTROWINU? 

 ANO  NE Využíváte spolupráce s ELEKTROWIN na 

informačních kampaních zaměřených na zpětný odběr? 
 

ČSOB, a.s.: 

 Využívá Vaše obec/město služeb ČSOB, a.s.? 

  Má Vaše obec/město zájem získat bližší 
informace k přípravě a realizaci projektů 
podporovaných z fondů EU? 

  Plánujete v blízké budoucnosti investiční akci, kdy budete 
potřebovat dofinancování záměru bankovním úvěrem? 

 Máte zájem o návštěvu Vaší obce/města specialistou ČSOB pro 
municipality? 

REGIONSERVIS s.r.o.: 
Mám zájem o: 

 Výpočet daňových příjmů obce na 2010 až 

2012 s 12-ti letou statistikou a s avízem 

finančního zdraví za cenu 3570 Kč včetně DPH 

 Zavedení normy ISO 9001:2008 do města 

před volbami 

 Rozpočtový výhled včetně analýzy financí 

 Audit účetnictví na rok 2010 

 Zájem o podrobnější nabídku Regionservisu 

 

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.:  

 ANO NE Plánujete výstavbu, 

rekonstrukci či modernizaci objektů a ploch pro 

kulturně-společenské a volnočasové aktivity 

v obci (multifunkční centra, sportovní hřiště 

apod.). 
 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Mám zájem o vypracování nezávazné 

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

TR ANTOŠ, s.r.o.: 

 Plánujete dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro 

odpočinek. 

 realizace v roce 2009 

 realizace v následujících letech (výhledově) 
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2010 
 

var. 

symbol 

 

název

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

1105 VII. Setkání starostů a místostarostů

Královéhradeckého kraje 

1205 V. Setkání starostů a místostarostů 

kraje Vysočina 

1206 V. Setkání starostů a místostarostů 

Jihomoravského kraje 

1106 DNY ZAHRADNICKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

IV. ROČNÍK 

1109 Rozpočet a finanční vize měst a krajů

1411 VI. Setkání starostů a místostarostů 

Pardubického kraje 

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
Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

                                                             6                                                           

 

 

název 

 

Termín 

místostarostů  4. února 2010 

(čtvrtek)  

místostarostů  16. února 2010 

(čtvrtek)  

místostarostů  

 

25. února 2010 

(čtvrtek)  

místostarostů  2. března 2010 

(čtvrtek)  

místostarostů  16. března 2010 

(čtvrtek)  

místostarostů  15. dubna 2010 

(čtvrtek)  

V. Konference o bezpečnosti silničního 

obcích městech a krajích ČR 
29. dubna 2010  

(čtvrtek) 

místostarostů  

 

13. května 2010 

(čtvrtek)  

V. Setkání starostů a místostarostů  25. května 2010 

(úterý)  

V. Setkání starostů a místostarostů  17. června 2010 

(čtvrtek)  

DNY ZAHRADNICKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY 1-2. června 2010 

(pondělí - úterý)  

Rozpočet a finanční vize měst a krajů ČR 23. září 2010 

(čtvrtek) 

VI. Setkání starostů a místostarostů  25. listopadu 2010 

(čtvrtek)  

V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ  30. listopadu 2010 

(úterý) 

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

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

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

 

Místo 

Uzávěrka 

přihlášek 

Jindřichův 

Hradec 
2.2. 

Upřesníme 12.2. 

Ostrava 23.2. 

Upřesníme 26.2. 

Upřesníme 12.3. 

Upřesníme 13.4. 

Praha 27.04. 

Upřesníme 11.5. 

Upřesníme 21.5. 

Upřesníme 15.6. 

Průhonice zdarma 

Praha 21.9. 

Upřesníme 23.11. 

Praha 25.11. 

K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI 

(minimálně s jednoměsíčním předstihem). 
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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 f

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 si 

nástroje vyzkoušeli v praxi

o posilte svou jistotu a kvalitu města 

� provádíme audity

� zavádíme ISO do měst

NAŠE CENY JSOU VELMI DOBR

 

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. 

OBCÍM 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 doporučení pro 

vedení samosprávy 

výběrem způsobu financování projektů a připravíme zadávací dokumentaci

proveditelnosti projektů 

hospodářské audity  

plán na ozdravení financí města nebo obce 

nechte si od nás zpracovat 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 

ně, 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 

CENY JSOU VELMI DOBRÉ, KVALITA VYSOKÁ 

WWW.REGIONSERVIS.CZ  

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

 

615, Mobil: 724 931 593 

                                                                                                          

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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