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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ SAMOSPRÁV, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, ZADLUŽENOST OBCÍ VS 
ZADLUŽENOST STÁTU, financování projektů, místní poplatky a obecně závazné vyhlášky, dozor nad samostatnou 
působností měst a obcí, důležitá legislativa pro samosprávu, sčítání lidu v roce 2011, životní prostředí a nakládání s 
odpady, podpora rozvoje a dosahování cílů měst a obcí.        

ZAHÁJENÍ  A ÚVODNÍ SLOVO 

9:00 Přivítání účastníků, hostů a partnerů setkání 
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

9:05 Zkušenosti města Třeboně s čerpáním z evropských fondů.  
Jiří HOUDEK, starosta města Třeboně 

ÚSPORY A BONUSY PŘI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM, EFEKTIVITA A MOTIVACE 

9:15 Za elektroodpad je zbytečné platit 
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. 

9:30 Recyklace chlazení aneb představení technologie zpracování elektroodpadu  
Zdeněk JANÁK, odborník, zástupce společnosti Rumpold s.r.o. 

PREZENTACE SOUKROMÝCH FIREM A PARTNERŮ SETKÁNÍ     inzerce 

10:00  Kvalitní bezdrátový rozhlas a další služby,  
Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 

10:05  Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp.,  
Otakar NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR Antoš, s.r.o. 

10:10  Placení veřejných služeb pomocí mobilních telefonů,  
Vít ŠOUPAL, Senior manažer mobilních plátců společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

10:15  Ekonomické a další poradenství pro samosprávy,  
Luděk TESAŘ, zástupce společnosti Regionservis, s.r.o. 

10:20 PŘESTÁVKA  

Občerstvení (káva, nápoje), k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ  MĚST A OBCÍ A SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2011 

10:50 Vyhodnocení výsledků kontrol samostatné působnosti obcí. Obecně závazné vyhlášky v souvislosti s 
aktuálními změnami zákona o místních poplatcích po přijetí daň. řádu 

   Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

11:50 Společná diskuze k uvedenému tématu. 

12:00 PŘESTÁVKA  

Občerstvení (káva, nápoje, slané pečivo, sendvič, kanapky atp.), k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů. 
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FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ROCE 2011, ŘÍZENÍ FINAČNÍHO ZDRAVÍ, ZADLUŽENOST 
VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, SPOLUFINANCOVÁNÍ DOTACÍ Z EU A BUDOUCNOST PŘÍSPĚVKU NA 
STÁTNÍ SPRÁVU  

12:30  Financování municipalit v roce 2011 
   Ing. Josef MENDL, specialista prodeje pro municipality a neziskové organizace, ČSOB a.s. 

12:45  Řízení finančního zdraví obce, města samosprávou 
   Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na problematiku financování obcí a měst 

13:15  Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj 
   Vývoj zadluženosti měst a obcí vs. zadluženost státu – aktuální údaje a návrhy možných řešení a postupů 
   Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR 

13:45  Představení nových projektů na podporu rozvoje a financování obcí a měst 
   Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

14:00  Společná diskuze k uvedeným tématům: financování samospráv a budoucnost veřejných financí v ČR. 
   Individuální dotazy i lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka. 

SČÍTÁNÍ LIDU V  ROCE 2011 

14:15 Sčítání lidu, bytů a domů 26. března 2011 
Co se očekává od měst a obcí jako majitelů bytových domů? 

   Jak by měla probíhat informovanost obyvatel ze strany městských a obecních úřadů?  
 Jan HONNER, zmocněnec Českého statistického úřadu pro Jihočeský kraj 

   Dana ŠPILAUEROVÁ, krajská gestorka SLDB pro Jihočeský kraj 

14:35 Společná diskuze k uvedenému tématu. 

14:45 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁST I PROGRAMU 
14:50 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY A ZVLÁŠTNÍ CENU POŘADATELE  

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků „zpětných vazeb“ (viz. strana č. 5). Vyhrát můžete cenné dárky, jakostní 
a přívlastková vína, atd.  

ZPĚTNÉ VAZBY, PROSÍME, ODEVZDÁVEJTE SLEČNÁM U PREZENCE, PŘÍPADNĚ ASISTENTŮM. 

15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM 

Teplý oběd (polévka a kachna, zelí, knedlík) formou servírovaného menu o 2 chodech. V případě, že jste vegetarián 

či podobně, prosím sdělte to asistentům u prezence a my Vám zajistíme náhradní menu. Nejpozději však do 12:00!  

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ŘEČNÍKŮ, POWERPOINTOVÉ PREZENTACE 

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

odkaz v 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 data konání akce.    
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SEZNAM PARTNERŮ  

GENERÁLNÍ KLIENT 

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 ČR. 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). 

Právě běží již 4. ročník ekologického projektu Ukliďme si svět!, který je 
určen pro základní a střední školy v České republice. Zapojte svou 
školu do projektu a získejte atraktivní ceny. 

Více na internetových stránkách www.uklidmesisvet.cz nebo na 
Facebooku. 

HLAVNÍ  KLIENTI 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s. 

ČSOB Municipální program 
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. 

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

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 provozovatele 
dětských hřišť. 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

Od r. 1996 se zabýváme výrobou, montáží a servisem rozhlasové a ozvučovací 
techniky. Jako první jsme v ČR začali montovat venkovní přijímače (hnízdo) 

bezdrátového rozhlasu. Nabízíme nejmodernější bezdrátový rozhlas SARAH, drátový rozhlas, ozvučení venkovních a 
vnitřních prostor, radarové měřiče rychlosti, kamerové systémy, úsporné veřejné osvětlení (LED DIODY). Zdarma 
zpracujeme konzultaci a cenový návrh pro Váš záměr. Informace a pomoc se získáváním dotací. Financování – 
rozložení zakázky do 3 let bez úroků a navýšení. Servis po celé ČR. Kvalitu a profesionalitu dokladujeme 
CERTIFIKATY: ISO 9001:2009, schválení MV HZS ČR, schválení MD ČR. 

 

http://www.regionservis.cz/


 

Regionservis, spol. s r.o., Perlitová 4/1796, 140 00 PRAHA 4 – Krč, Tel.: 240 200 272, Fax: 226 531 885, Mobil: 724 931 593 
Copyright © 2008-2010, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

www.regionservis.cz                                                             4                                                                                                          

 

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. 

Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996. 
K 30. září 2010 společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků.  

T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a UMTS. Od 1. ledna 2008 je T-Mobile 
poskytovatelem služby vysokorychlostního přístupu k internetu technologií ADSL a rovněž nabízí hlasové služby 
prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT 
služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. 

KLIENTI 

I-TEC CZECH, spol. s r.o. 

Společnost I-tec Czech, s r.o., se sídlem v Ostravě, zastupuje italskou značku Piaggio v České 
republice. Specializuje se na prodej a servis tříkolek Ape, čtyřkolek Quargo a vozidel Porter, 

které již spadají do kategorie N1- lehká užitková vozidla. Servisní místa všech těchto vozidel jsou zajištěna po celé 
ČR. 

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. Bližší informace na straně 8. 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  

Časopisy Komunální technika a Energie 21. 

DÁRKY KE SLOSOVÁNÍ NA KONCI SETKÁNÍ VĚNOVALY 

ELEKTROWIN a.s., dárkové tašky 

ČSOB a.s., dárkové tašky 

BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., dárek 

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

T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s, Nokia Jabra JX 10  Headset with Bluetooth pro každou konferenci, 3x3ks 

REGIONSERVIS s.r.o., přívlastková vína z Moravy (oblast Slovácko)  

http://www.regionservis.cz/
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA  – JIHOČESKÝ  KRAJ 1.2.2011 

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

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název  

vašeho města  
či obce: 

      
Vaše jméno 
a příjmení: 

      

 

Přímý kontakt na Vás (nejlépe email nebo telefon): 
 

      

AKCE NA KTERÉ VYPLŇUJETE TENTO DOTAZNÍK SE VÁM: 

Líbí 

 

Nic moc 

 

Nelíbí 

 

Hlavní důvod proč, (prosíme, uveďte):        

 

_____________________________________________________ 

PRŮZKUM SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O., KTERÝ BUDE DÁLE PREZENTOVÁN ODPOVĚDNÝM 
 

Souhlasím s těmito prioritami, které je 
nutné řešit na úrovni českého státu: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Vyhovují Vám podmínky rozdělování dotací 
z EU? 

 

 Změna systému veřejných financí (zrušení SF a navýšení rozpočtů samospráv) 

 Uhrazení závazků českého státu (vyrovnání dluhu státu) 

 Změnit legislativu českého státu (ulehčení práce samosprávám a podnikatelům) 

 Zajistit dodržování Ústavy a provést radikální reformu státní správy 
 

 ANO  NE  NEVÍM 
 

 

 ANO  NE  NEVÍM 

Chci se stát členem českého obchodního klubu podnikatelů a samospráv ČR 
„LIGA NEÚPLATNÝCH“ (členství je zdarma). 

 

 
 
Podpis:…………………………………………………………….. 
 

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, prosíme, zaškrtněte nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme Vám.  
 

ELEKTROWIN a.s.: 

 ANO  NE Máme zájem o uzavření smlouvy s ELEKTROWINEM – uzavřít smlouvu s ELEKTROWIN je možné pouze v případě, 

že máte k dispozici sběrné místo (zpevněná plocha, zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob), nebo místo pro umístění malého 
kontejneru na malé spotřebiče na volném prostranství). Kontaktujte mě. 

 ANO  NE Máme smlouvu a máme zájem o využití příspěvků z motivačních programů. Prosím, zašlete nám zprávu o tom, zda 

máme nárok, případně nám zašlete formulář k podání žádosti. 

 ANO  NE Máme zájem o využití Putujícího kontejneru. Zašlete mi formulář k vyplnění harmonogramu. 

 ANO  NE Informujeme občany o správném nakládání s odpady a zpětně odebranými výrobky. Máme zájem o využití 

příspěvku, který ELEKTROWIN poskytuje na lokální informační kampaně. Zašlete mi žádost k vyplnění. 

 ANO  NE Využili jste již někdy možnosti objednání propagačních předmětů z našeho e-katalogu? E-katalog naleznete na 

našich webových stránkách www.elektrowin.cz. 
 
 

ČSOB, a.s.: 

 Naše obec/město využívá služeb ČSOB, a.s. 

 Plánujeme v blízké budoucnosti investiční akci, kdy  

budeme potřebovat dofinancování záměru bankovním úvěrem. 
 

REGIONSERVIS s.r.o., odd. „Konference“: 

 Mám zájem o konferenci zaměřenou na legislativu a právo  

ve veřejné správě České republiky za účastí předních odborníků. 

 Mám zájem o odborné setkání nově zvolených zástupců 

měst a obcí. 
 

REGIONSERVIS s.r.o., odd. „Služby pro samosprávy“: 

 Mám zájem o konsolidační analýzu města (podniku/ů) 

 Máme zájem o revizi strategického plánu rozvoje města 

 Zajímáme se o dotace nebo zavedení ISO 9001 

 Zajímáme se o nabídku ŠKOLENÍ NOVĚ ZVOLENÝCH 

ZASTUPITELŮ - "ANALÝZA a ŘÍZENÍ FINANCÍ MĚSTA 
SAMOSPRÁVOU" 

 

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.: 

 Hrozí Vám povodně, záplavy? Pomůžeme Vám získat 90% 

dotace na vybudování varovného systému obyvatel včetně 
vodních čidel, hladinoměrů a srážkoměrů. Máte zájem získat 
dotaci 90%? 

 Máme zájem o ukazatele rychlosti (radary) a zpomalovací 

semafory nebo o úsporné veřejné osvětlení (např. LED diodami). 
 
TR ANTOŠ, s.r.o.: 
Plánujeme dětské/ká hřiště a jiná zařízení pro odpočinek: 

 realizace v roce 2011  

 realizace v následujících letech (výhledově)  

 
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.: 

 Již dnes využíváme služeb společnosti T-Mobile.  

 Řešení platby mobilem mě zaujalo a mám zájem o 

nezávaznou nabídku pro naše město/obec.  
 

   

http://www.regionservis.cz/
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2014 
 

NÁZEV AKCE 
TERMÍN 

2011 
TERMÍN 

2012 
TERMÍN 

2013 
TERMÍN 

2014 

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 1. února 2. února 31. ledna 30. ledna 

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 15. února 16. února 14. února 13. února 

Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje 1. března 1. března 28. února 27. února 

Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 15. března 15. března 14. března 13. března 

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 14. dubna 29. března 28. března 27. března 

Konference o bezpečnosti silničního provozu 
v intravilánu ČR 

28. dubna 5. dubna 4. dubna 3. dubna 

Setkání starostů a místostarostů 
Královéhradeckého kraje 

12. května 17. května 16. května 15. května 

Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. května 31. května 30. května 29. května 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ  
A HEJTMANŮ ČR 

9. června 7. června 6. června 5. června 

Den zemědělce a dny zahradnické  
a komunální techniky  

6. - 8. září upřesníme upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů  
Jihomoravského kraje 

23. června 21. června 20. června 19. června 

Setkání starostů a místostarostů  
Středočeského kraje 

6. září 6. září 5. září 4. září 

Konference o rozpočtu a finanční vizi obcí, měst a krajů 22. září 20. září 19. září 18. září 

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. října 4. října 3. října 2. října 

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje 20. října 18. října 17. října 16. října 

Konference o stavu veřejných financí a práva v ČR   upřesníme upřesníme upřesníme upřesníme 

Setkání starostů a místostarostů 
Moravskoslezského kraje 

3. 
listopadu 

19. dubna 18. dubna 17. dubna 

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 
24. 

listopadu 
3. května 7. května 6. května 

Národní setkání tajemníků a vedoucích úředníků 
městských a obecních úřadů 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 27. 11.  
do 28. 11. 

od 30. 11.  
do 1. 12. 

od 27. 11.  
do 28. 11. 

 

VŠECHNY NAŠE AKCE A 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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