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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název konference: 50. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 20. listopadu 2018, Výslaviště Flora Olomouc
 27. listopadu 2018, PVA Expo Praha

Partner konference v Praze: Československá obchodní banka, a. s.

Mediální partner: Časopis OBEC & fi nance
 Deník veřejné správy
 PRO města a obce

Materiály partnerů: Distribuovány účastníkům konference v den konání

Odborní garanti: Časopis OBEC & fi nance
 Komora obcí při SMO ČR
 Spolek pro obnovu venkova ČR
 Sdružení místních samospráv ČR

Produkce a organizační zajištění: Český zavináč, z. s.
 TRIADA, spol. s r. o.
 PONCA, spol. s r. o.

Cílová skupina: Starostové, tajemníci a ostatní zástupci malých obcí

Počet vystavovatelů: 83

Počet účastníků: 783
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PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 20. listopadu 2018

9.00 Zahájení
Úvodní slovo hejtmana Olomouckého kraje – Ladislav Okleštěk

9.10 Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Dotační  tuly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
Simeona Zikmundová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Miroslava Tichá, odbor regionální poli  ky
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Zita Kučerová, externí pracovnice MMR, RSK Královéhradeckého kraje

9.45 Blok Ministerstva životního prostředí ČR
Voda a odpady – legisla  va stávající i budoucí
Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Dotace pro obce – aktuální i chystaná nabídka podpory
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Moderovaná diskuze za účas   zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV

10.30 TRIADA, spol. s r. o.
Kvalitní spisový řád – základ dobrého úřadování obce
Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r. o

10.40 Přestávka & občerstvení

11.25 Dokončení moderované diskuze

11.45 Blok Ministerstva fi nancí ČR
Vývoj a výhled fi nancování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legisla  vní změny fi nancování obcí pro rok 2019
Karla Rucká, zástupkyně ředitele odboru fi nancování územních rozpočtů

12.15 Blok Ministerstva vnitra ČR
Základní principy činnos   orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.15 Dotazy, diskuze

13.30 Závěr & oběd

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:

Svaz měst a obcí ČR Dagmar Novosadová, členka Předsednictva, starostka obce Kunín
 Karel Rejchrt, člen Předsednictva, starosta obce Božanov
Sdružení místních samospráv ČR Jan Sedláček, místopředseda, starosta obce Křižánky
Spolek pro obnovu venkova Jana Gerešová, členka Předsednictva, starostka obce Kopřivná
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 27. listopadu 2018

9.00 Zahájení

9.10 Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Dotační  tuly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, sekce regionálního rozvoje

10.00 Blok Ministerstva životního prostředí ČR
Odpady – legisla  va stávající i budoucí.
Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Moderovaná diskuze za účas   zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV

10.30 TRIADA, spol. s r. o.
Kvalitní spisový řád – základ dobrého úřadování obce
Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r. o

10.40 Přestávka & občerstvení

11.25 Pokračování bloku Ministerstva životního prostředí ČR
Dotace pro obce – aktuální i chystaná nabídka podpory
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Moderovaná diskuze za účas   zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV

12.00 Blok Ministerstva fi nancí ČR
Vývoj a výhled fi nancování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legisla  vní změny fi nancování obcí pro rok 2019
Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů

12.30 Blok Ministerstva vnitra ČR
Základní principy činnos   orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.15 Dotazy, diskuze

13.30 Závěr & oběd

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:

Svaz měst a obcí ČR výkonný ředitel a starosta obce Velký Osek
Sdružení místních samospráv ČR Jan Sedláček, místopředseda, starosta obce Křižánky
Spolek pro obnovu venkova Veronika Vrecionová, předsedkyně
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Československá obchodní banka, a. s.

PARTNER KONFERENCE
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE

Jubilejní 50. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo ve dnech 20. listopadu 2018 v Olomouci 
a 27. listopadu 2018 v Praze. Konference se koná dvakrát ročně již od roku 1995. Tentokrát ji navš  vilo téměř 800 čelních 
představitelů veřejné správy. Účastníci akce získali aktuální informace především z oblas   rozvoje venkova, dotační poli  ky 
či fi nancování, rovněž reakce na nejnovější problémy v rozsáhlé oblas   činnos   veřejné správy a jejich řešení. Během 
programu se starostky a starostové nejvíce zajímali o dotační programy a odpady.

Konferenci v Olomouci zahájil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

Partnerem konference v Praze byla Československá obchodní banka, a. s.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj, které v Olomouci zastupovala náměstkyně ministryně Simeona Zikmundová a v Praze 
náměstek David Koppitz, představil možnos   čerpání dotací z programu rozvoje venkova pro rok 2019 a ve stručnos   
Strategii regionálního rozvoje ČR 21+. 

Jan Maršák z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí se ve svém vystoupení zaměřil na legisla  vu a plánované 
změny v oblas   odpadového hospodářství a zmínil rovněž ak  vity ministerstva pro obce především v rámci nakládání s od-
pady. V bloku Ministerstva životního prostředí vystoupil také Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. 
Jeho přednáška se týkala aktuální nabídky podpory z Národního programu Životní prostředí a operačního programu životní 
prostředí 2014–2020. Následoval diskusní blok Ministerstva životního prostředí na téma dotací pro obce a odpadového 
hospodářství, v němž vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Spolku pro 
obnovu venkova.

Za Ministerstvo fi nancí vystoupili v Olomouci Karla Rucká a v Praze ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů Miroslav 
Matej a zaměřili se na fi nancování a hospodaření obcí, zadluženost, návrh rozpočtu a legisla  vní změny fi nancování obcí 
pro rok 2019.

Ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Marie Kostruhová z Ministerstva vnitra odpovídala na nejčastější 
dotazy spojené s novou právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí či volebním zákonem. Přítomné rovněž ve 
stručnos   seznámila s dosavadními výsledky provedených kontrol.

S aktuální nabídkou vytvoření spisového řádu pro obce vystoupili i zástupci spolupořadatele konference, společnos   
TRIADA, spol. s r. o., Barbora Mertová a Tomáš Lechner.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference – www.denmalychobci.cz/prezentace.asp.

Tradiční součás   konference je doprovodná výstava fi rem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřa-
dům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení 
sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblas   od-
padního hospodářství. Své zastoupení zde měly také fi rmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblas   
komunálního fi nancování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace a materiály ke konferenci Den malých obcí naleznete na www.denmalychobci.cz.



www.denmalychobci.cz

STATISTIKY KONFERENCE – Olomouc
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STATISTIKY KONFERENCE – Praha
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FOTODOKUMENTACE – OLOMOUC
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FOTODOKUMENTACE – PRAHA
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WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE


