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PROGRAM 

ZAMĚŘENÍ   

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVELA A PRAXE, ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ A SYSTÉM FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, DAŇ 
Z NEMOVITOSTI, POSILOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV, KONTROLA ČERPÁNÍ DOTACÍ A KONTROLA 
HOSPODAŘENÍ, ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA. 

Programem provází Václav Zibner  

ZAHÁJENÍ  POŘADATELEM 

9:00 Přivítání účastníků, hostů a partnerů 

9:05 Úvodní slovo pořadatele 
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, spol. s r.o. 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, NÁVRH NOVELY ZÁKONA, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V PRAXI 

9:15 Jak by měl vypadat nový systém přerozdělování finančních prostředků do obecních rozpočtů od 2012  
Petr GAZDÍK, poslanec, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, člen Podvýboru pro 
financování územních samospráv a využívání prostředků z EU, předseda politického hnutí Starostové a 
nezávislí  

9:45 Návrh novely zákona o veřejných zakázkách: Hlavní změny a stav příprav paragrafového znění  
Michal KOLÁČEK, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR 

10:15 Zadávání veřejných zakázek v praxi: Pochybení ze strany měst a obcí a sankce  
Kamil RUDOLECKÝ, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

10:45 Pozdravení účastníků konference: RNDr. Ladislav MINČIČ, CSc., MBA, náměstek ministra financí ČR 

10:50 Diskuze 

PREZENTACE SLUŽEB A ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOST I REGIONSERVIS S.R.O. 

11:10 Ucelené poradenství a služby pro samosprávy a jejich úřady 
Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o. 

11:20 PŘESTÁVKA NA KÁVU  

Občerstvení v přísálí. Srdečně Vás zveme ke stánku společnosti Regionservis s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ, ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA A HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV  

11:50  Současné rozpočtové určení daní územních samosprávných celků a možná řešení nové struktury daně z 
pohledu Ministerstva financí. Rozpočtová pravidla a kontrola hospodaření samospráv, nejdůležitější body.  
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR 

12:50  Stručný úvod do diskuze „financování samospráv“,  
představení závěrů průzkumu mínění starostek a starostů  
Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o. 

13:00 Společná diskuze k tématům:„Rozpočtového určení daní a rozpočtové kázně a financování samospráv“. 
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13:20 PŘESTÁVKA  NA KÁVU  

Občerstvení v přísálí. Srdečně Vás zveme ke stánku společnosti Regionservis s.r.o. 

DAŇ Z  NEMOVITOSTI, KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S  DOTACEMI,  
VNITŘNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ  

13:45 Daň z nemovitostí jako další možnost posilování finančních zdrojů obcí a měst  
Alena HOLMES, ředitelka odboru majetkových daní, daně silniční, poplatků a oceňování MF ČR 

14:15 Kontrola nakládání s dotacemi, návratnými finančními výpomocemi a dalšími finančními 
prostředky poskytovanými městům a obcím ze státního rozpočtu  
Jan KNÍŽEK, generální ředitel České daňové správy 

15:00 Finanční kontrola, vnitřní kontrola hospodaření a vedení účetnictví měst a obcí  
Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O-Consult s.r.o.. 

15:20 Diskuze 

15:30 KRÁTKÉ ZÁVĚREČNÉ  SLOVO POŘADATELE  

 

15:35 KRÁTKÉ LOSOVÁNÍ O CENY OD SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O.  

Losování probíhá z odevzdaných dotazníků, zpětných vazeb viz strana č. 4. Losují se přívlastková vína z Moravy. 

Dotazník budou navíc zařazeny do celoročního losování o ceny v hodnotě několika desítek tisíc Kč! 

15:45 UKONČENÍ KONFERENCE  

 

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.    

SEZNAM PARTNERŮ  

HLAVNÍ PARTNER  

 

O-CONSULT s.r.o. 
O-CONSULT je auditorská, daňová, účetní a poradenská kancelář, jejíž 
působnost je zaměřena především na region severních Čech. Klienty jsou však i 

firmy z ostatních částí republiky včetně Moravy. Společnost O-CONSULT s.r.o. byla založena jediným společníkem 
začátkem roku 1992 a poskytuje kromě auditorské činnosti služby daňového, ekonomického, účetního a 
organizačního poradenství. 
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DOTAZNÍK – ZPĚTNÁ VAZBA – HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV 29 .3.2011 

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):        

 

_____________________________________________________ 

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 ý  p r ů z k u m  p o p t á v k y) 

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

 
REGIONSERVIS s.r.o., oddělení pro samosprávu: 
 
Mám zájem o:  
 

 podrobnou analýzu hospodaření obce a jeho 

organizací 
 

 revizi strategického plánu rozvoje obce vč. posouzení 

efektivity, produktivity a aktuálních rizik hospodaření 
 

 poradenství s čerpáním dotace, vč. dohledu 

 zavedení ISO 9001, CAF atp. 

 školení nově zvolených zastupitelů (finance, 

ekonomika) 

 rozpočtový výhled do roku 2013 

 pojištění majetku obcí, vč. poradenství 

 právní servis, smlouvy včetně revize stávajících 

závazků 

 poradenství při zakládání a provozu společností a 

organizací zřizovaných městem včetně smluvních vztahů a 
personálního zajištění atd. 
 

 servis v oblasti vymáhání pohledávek a exekucí 

poradenství v oblasti bezpečnosti dopravy  

 servis pří správě a nakládání s majetkem obce  

 jiné poradenství (např. školství, městská policie, hasiči)  

 Mám zájem o územní plán vč. aktualizace, strategii 

rozvoje. 
 

 Kompletní studii proveditelnosti a technického 

zhodnocení stávajícího objektu, areálu nebo území. 

 Mám zájem o radu, v oblasti:                  

 
 

 
O-CONSULT, s.r.o.: 
Jakých metodických informací v oblasti účetnictví a daní vaše 
obec pro sebe, resp. své příspěvkové organizace využívá?  
 

 Vzdělávací agentury  kraj  zákony  publikace. 

 

 Máme zájem o spolupráci s daňovým poradcem nebo 

auditorem, resp. jiným odborníkem v oblasti účetnictví a daní. 
 

 
Jiná sdělení, připomínky, náměty, kritika: 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PLÁN AKCÍ  REGIONSERVISU 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 

Konference o právu a zákonných povinnostech 
samospráv 

22. března 22. března 21. března 20. března 

Konference o řízení hospodaření a financování 
samospráv 

29. března 29. března 28. března 27. 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 

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 financování územních 
samospráv 

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 

 

KAŽDÝ ROK BUDEME POŘÁDAT MINIMÁLNĚ JEDNU DOBROČINNOU KONFERENCI ZAMĚŘENOU NA PODPORU 

OBNOVY NÁRODNÍCH PAMÁTEK A KULTURNÍHO BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA PODPORU MĚST A OBCÍ. 

 

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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NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI  REGIONSERVIS, S.R.O. 

TOP nejžádanějších služeb společnosti Regionservis s.r.o. 

Nabídka není výčtem všech našich služeb, ale pouze těch nejžádanějších. V případě, že máte zájem o podrobné 

informace, nebo další služby, prosíme, kontaktujte nás, uvedené ceny jsou smluvní bez DPH 20%: 

Mgr. Václav ZIBNER 
vedoucí služeb pro samosprávu 
Regionservis s.r.o. 

Email: vaclav.zibner@regionservis.cz 
GSM: 606 058 408 

CELKOVÁ ANALÝZA HOSPODAŘENÍ  

 

 Finanční analýza s posouzením finančního zdraví  

 Návrh závazných ukazatelů rozpočtů pro udržení a zajištění finančního zdraví 

 Doporučený strop zadluženosti v případě čerpání úvěrů 

 Analýza, rekapitulace a statistika hospodaření od r. 2000 

 Souhrn silných a slabých stránek financí 

 Optimalizace pojištění majetku  

 Posouzení stávajícího systému evidence pohledávek a jejich vymáhání  

 Prověření vedení účetnictví 

 Analýza a kalkulace jednotlivých oblastí činnosti obce a jejích organizací  

 Přezkoumání hospodaření ve smyslu příslušných právních předpisů 

 Auditorské ověření čerpání dotací a grantů, ověření oprávněnosti čerpání poskytnutých prostředků 

 Posouzení personálního obsazení obecního úřadu a organizací obce 

 Prověření vnitřních předpisů a směrnic 

 Proškolení příslušných pracovníků v daných oblastech 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 

 

VÝPOČET DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ + MNOHALETÁ STAT ISTIKA 

Na základě aktuální predikce MF ČR, ve které je zapracovaná koaliční dohoda a dlouhodobého vývoje daňových 
příjmů města/obce a vyhlášky č. 245/2010 o podílu obcí zašleme vypočítané daňové příjmy na r. 2011 s výhledem, 
dále poskytneme avízo o finančním zdraví obce/města + 12 let statistiky vývoje financí, počtu obyvatel a 
zaměstnanců na katastru města/obce v grafech a tabulkách. OBSAHUJE: 

 předpoklad výnosů daní 2011 s výhledem (na základě aktuálních dat z MF ČR po zapracování količní 
dohody) 

 predikci všech daňových příjmů v členění dle rozpočtové skladby 

 avízo o finančním zdraví obce/městyse/města 

 výpočet provozního salda hospodaření samosprávy a vývoj 

 přehledné barevné grafy a tabulky 

 výpočet dopadů světové finanční krize na příjmy samosprávy 

Cena: 3 600 Kč včetně 20% DPH 
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA  KLÍČ  

Součástí výhledu již je výpočet daňových příjmů na rok 2011 do roku 2013 až 14. Od konkurence se námi 
zpracovaný výhled liší tím, že je zaměřený na řízení finančního zdraví města/obce samosprávou a je velmi 
přehledný a srozumitelný samosprávě. Na konci dokumentu jsou na jedné straně srozumitelné závěry z analýzy 
financí a na druhé uvádíme doporučení a opět jasné a srozumitelné závazné ukazatele rozpočtů. Samospráva díky 
výhledu může zajistit bezpečnost zdraví svých financí a pozná bezpečné limity finančních možností. Vypracujeme 
rozpočtový výhled obce či města bez zbytečné zátěže zaměstnanců města. OBSAHUJE: 

 finanční analýza s posouzením finančního zdraví 

 návrh závazných ukazatelů rozpočtů pro udržení a zajištění finančního zdraví 

 doporučený strop zadluženosti v případě, kdy by samospráva čerpala úvěry 

 12 let do minulosti analýza, rekapitulace a statistika financí 

 na jedné stránce uvádíme závěr a rekapitulaci finančního zdraví (samosprávě srozumitelně uvádíme silné 
a slabé stránky financí) 

 analýzu dosavadního hospodaření obce/města 

 souhrn silných a slabých stránek financí obce/města 

 tabulky výhledu na 3 roky 

 doporučení 

 závěr 

Cena: 

 obec a městys 18 000 Kč včetně 20% DPH 

 město do 3000 obyvatel 24 000 Kč včetně 20% DPH 

 město nad 3000 obyvatel 36 000 Kč včetně 20% DPH 

 statutární město 48 000 Kč včetně 20% DPH 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  

Vypracujeme či zaktualizujeme strategický plán rozvoje města i zásobník projektů. Zrevidujeme jak jsou cíle plněny, 
zda existuje efektivní systém. vše zaměříme na to aby samospráva zvýšila své šance uspět. 

 výrazně zvyšuje šance samosprávy uspět, 

 shrneme dostupné informace o městě, analyzuje jeho situaci a stanovuje postup rozvoje města, 

 je všeobecnou dohodou nad budoucností města, což velmi výrazně usnadňuje komunikaci s veřejností, 
podnikateli i s opozicí, 

 deklaruje se zde vize, priority a cíle samosprávy, 

 zvyšuje šance při čerpání dotací. 

Cena: Dohodou, při poptávce vás kontaktujeme. 
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STUDIE, ROZBORY, ANALÝZY, STANOVISKA...  

Vyhotovujeme na zakázku velmi kvalitní studie, analýzy a rozbory nejrůznějších oblastí. Např.: 

 příprava podkladů do vedení měst 

 stanoviska k úvěrům 

 analýzy financí a hospodaření 

 návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací 

 studie proveditelnosti 

 stanoviska a studie k privatizaci bytů 

 sociodemografické studie 

 atp. 

Využíváme vždy ty nejlepší dostupné experty v dané oblasti. Závisí samozřejmě také na ceně. 

Cena: Dohodou, při poptávce vás kontaktujeme. 

ZAVEDENÍ  NOREM KVALITY JAKO ISO 9001:2008, CAF, BSC, OHSAS APOD.  

V posledních dvou letech jsme zavedli ISO již do 3 měst a 1 městské části. Certifikace proběhla vždy u mezinárodně 
uznávané certifikační autority. 

ISO je jistota pro vedení města a zákazníky (občany) i úředníky: 

 zajišťuje kvalitní plnění služeb města občanům, 

 prověří a zlepší úřad, 

 zlepšuje schopnosti naplňování cílů samosprávy i státní správy, 

 zvyšuje prestiž, 

 zajišťuje vysokou úroveň řízení, 

 je mezinárodně uznávaný standard, 

 zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů, 

 je cestou k růstu spokojenosti zákazníků města, 

 město získá mezinárodně uznávaný doklad o kvalitě a zlepšování služeb, 

 zvyšuje se šance při žádostech o dotace, zlepšuje image. 

Naše společnost garantuje zavedení ISO, pokud by město (městská část) při certifikaci neuspěla, neseme veškeré 
náklady při opakování certifikace. Máme bohaté reference a spokojené klienty. 

 Cena: Poptejte se nás, zašleme vám konkrétní nabídku. Orientačně 2000 Kč/ zaměstnanec města /3 roky příprava 
+ certifikace + dozorové audity 

ZAVEDENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DO MĚSTA  

 Nastavíme systém a procesy řízení projektů v samosprávě a úřadu města/kraje 

 Proškolíme vybrané zaměstnance na mezinárodní standardy projektového řízení dle IPMA, PMBOK a ISO. 

 Vytrénujeme projektové manažery města 

 Vyškolíme samosprávu 

 Je možné vypracovat také strategické dokumenty města (strategický plán rozvoje, zásobník projektů, 
rozpočtový výhled, financování projektů...) 

Cena: Dle rozsahu dohodou 
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PORADENSTVÍ - EKONOMICKÉ, PROJEKTOVÉ, ÚČETNÍ, PRÁVNÍ  

 zpracujeme analýzy 

 připravíme projekty 

 prověříme smlouvy a smluvní vztahy 

 zajistíme právní zastupování 

 dodáme projektový management - pomůžeme řídit projekt 

 poradíme s účetnictvím 

 provedeme audit, analýzu, rozbor či konzultaci přímo u klienta 

 pomůžeme při realizaci projektu 

 jsme zaměřeni na praxi 

 složíme tým dle potřeb a přání klienta 

 poradíme při zřizování (zakládání), provozu, zpracování základní dokumentace společností a organizací 
města 

Cena: Poptejte se nás, sdělte svůj požadavek. 

SEMINÁŘE, TRÉNINKY , ŠKOLENÍ ZASTUPITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ NA VYBRANÁ TÉMATA  

Školení, semináře, aktivní tréninky pro představitele obcí a měst, členy zastupitelstva a rady obce/města, 
zaměstnance obce/města a jejich organizace. Modelové situace z praxe a tréninky moderních technik a metod 
uplatnitelných v praxi. Jednorázové akce i možnost sestavení komplexních dlouhodobých vzdělávacích programů na  

Nabídka obsahuje: 

 Základní legislativní předpisy pro obce a města 

 Základní principy fungování obce/města, zastupitelstva a rady obce/města,  obecního/městského úřadu, 
organizací zřizovaných obcí/města 

 Základní předpisy, povinnosti, práva a praxe v jednotlivých oblastech činnosti obce, města, svazku obcí, 
organizací a společností (bezpečnost, kultura, obecní/městská policie, hasiči, správa majetku, školství, 
technické služby, údržba atd.)    

 Projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK a ISO 

 Prezentační dovednosti 

 Zvládání stresových situací 

 Komunikace s problémovými lidmi 

 Asertivita v praxi zaměstnance města 

 Strategické plánování a řízení rozvoje města 

 Time management v praxi 

 Manažerská komunikace 

 Efektivní vedení porad 

 Hodnocení a účinná motivace zaměstnanců 

 Prezentační dovednosti v praxi 

 Řízení změn 

 Zlepšení týmové spolupráce 

 Jak zvládat jednání s problémovými lidmi 

 Jak vystupovat a jednat s klienty města 

 Nástroje a postupy racionalizace ve veřejné správě 

 Světová finanční krize 

 Finance a rozpočet města 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu vzdělávání 

 

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 © 2010, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

www.regionservis.cz                                                             10                                                                                                          

 

DIAGNOSTIKA A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚST  

 personální audity 

 analýza vedoucích zaměstnanců 

 analýzy spokojenosti zaměstnanců 

 rozvoj talentů 

 nastavení personálních systémů a hodnocení 

 tréninky... 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 

DOKUMENTACE STAVEB, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 architektonická studie 

 studie proveditelnosti 

 inženýrská činnost 

 urbanistická studie využití volných ploch „brownfields“, „greenfields“ 

 aktualizace územního plánu 

 nový územní plán 

Cena: Individuální dle požadovaného rozsahu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 © 2010, Všechna práva vyhrazena Logo a název Regionservis je registrovanou ochrannou známkou. 

www.regionservis.cz                                                             11                                                                                                          

 

OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU S ANALÝZOU 

Výhled dodáváme spolu s analýzou dosavadního hospodaření od roku 1997 a posouzením finančního zdraví a 

možností obce/města. Výhled je zpracován do roku 2013 (na přání do 2014). Po objednání Vás kontaktujeme 

s prosbou o doplňující informace (především rozpočet 2010) ostatní data čerpáme ze systému ARIS WEB. Dílo 

obdržíte do 15 pracovních dní od předání doplňujících informací. Fakturujeme po vyhotovení a odevzdání díla. 

Objednat lze elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog…) 

 

OBJEDNATEL 

 
Název objednatele: 
 
Okres: 
 

 
      
 
      

 
Kontaktní osoba: 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
                                  případně mobil:         

OBJEDNÁVÁME 

Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2013 včetně analýzy financí. Dílo bude obsahovat zejména (případné dotazy 

volejte na 606 058 408 (Mgr. Zibner): 

 výpočet daňových příjmů 2010 až 2013 

 analýzu dosavadního hospodaření obce/města 

 posouzení finančního zdraví obce/města  

 souhrn silných a slabých stránek financí  

 stanovení maximálních finančních možností samosprávy 

 tabulky rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2013 

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Uhradíme (správné zaškrtněte):   

 OBEC 18 000 Kč včetně 20 % DPH  

 MĚSTO do 3000 obyvatel 24 000 Kč vč. 20 % DPH                          

 MĚSTO 36 000 Kč včetně 20 % DPH                                            

 STATUTÁRNÍ MĚSTO 48 000 Kč včetně 20 % DPH    

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

 

Objednat lze také elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog) 

Po vyplnění faxujte na: 226 531 885 nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  

nebo vaclav.zibner@regionservis.cz nebo odevzdejte na akci u prezence či na stánku Regionservisu. 
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OBJEDNÁVKA  VÝPOČTU DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2011 

 

 propočítáváme predikci všech daňových příjmů obce/města v členění rozpočtové skladby 

 obsahuje informaci o finančním zdraví obce/města a jeho vývoji  

 včetně 12 let statistiky dosavadního vývoje příjmů a výdajů 

 statistika vývoje počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících v katastru obce/města  

 uvádíme výpočet dopadů světové finanční krize na příjmy obce/města 

 barevně vytištěné grafy a tabulky 

Zasíláme do 10-ti pracovních dnů od objednání emailem nebo poštou. 

PROSÍME NEPLAŤTE BEZ FAKTURY 

Objednat lze elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog…) 

OBJEDNATEL 

Název 

objednatele: 

Okres: 

      

      

Kontaktní osoba: 

Funkce: 

Tel: 

Email: 

 

      

      

      

                                   případně mobil:       

OBJEDNÁVÁME 

Výpočet daňových příjmů dle výše uvedené specifikace. 

Zasíláme standardně emailem a vytištěné poštou včetně vypálení souboru na CD. 

PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Celkem k úhradě:  

 

  3 600,-- Kč  včetně 20 % DPH.  

Úhradu provedeme po obdržení faktury. 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 KB 

Datum a podpis oprávněné osoby (případně razítko): 

 

 

 

 

 

 

Objednat lze také elektronicky na www.regionservis .cz (samosprávy, katalog) 

Po vyplnění faxujte na: 226 531 885 nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  

nebo vaclav.zibner@regionservis.cz nebo odevzdejte na akci u prezence či na stánku Regionservisu. 
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POZNÁMKY  
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