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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název konference: 51. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 19. února 2019, PVA Expo Praha
 19. března 2019, Výslaviště Flora Olomouc

Partner konference v Praze: OTIDEA

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

Materiály partnerů: Distribuovány účastníkům konference v den konání

Odborní garanti: 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: 79

Počet účastníků: 793
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 19. února 2019

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:

Svaz měst a obcí ČR Fran  šek Lukl, předseda, Radka Vladyková, výkonná ředitelka a členka Legisla  vní komise
Sdružení místních samospráv ČR Věra Kovářová, členka předsednictva, poslankyně
Spolek pro obnovu venkova Veronika Vrecionová, předsedkyně, poslankyně

9.00 Zahájení – zdravice radního Středočeského kraje Mar  na Draxlera

9.05 Slavnostní vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2019
Vystoupení ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra zemědělství Miroslava Tomana
Zdravice zástupců SMO ČR a SPOV ČR

9.35 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Připravované změny v novele stavebního zákona
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Program Výstavba pro sociální bydlení a možnos   malých obcí
Věra Pelíšková, vedoucí oddělení koncepce bytové poli  ky
Regenerace venkovských brownfi eldů pro další rozvoj obce a veřejné služby
Richard Nikischer, odbor regionální poli  ky

10.10 OTIDEA – hlavní partner
Elektronizace v oblas   veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, OTIDEA

10.30 TRIADA, spol. s r. o.
Nástroje pro starosty v IS MUNIS
Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r. o.

10.40 Přestávka & občerstvení

11.25 Blok Ministerstva zemědělství
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
Pavel Punčochář, sekce vodního hospodářství
Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací pro malé obce
Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací
Podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce
Marián Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Moderovaná diskuze za účas   zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV

12.20 Blok Ministerstva fi nancí
Výsledky hospodaření a další vývoj fi nancování obcí
Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů
Odpovědnost starosty, účetnictví a hospodaření obce
David Bauer, ředitel odboru regulace řízení účetnictví
Radka Vladyková, výkonná ředitelka a členka Legisla  vní komise SMO ČR

13.00 Blok Ministerstva vnitra
Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky dozoru a kontroly
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
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PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 19. března 2019

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:

Svaz měst a obcí ČR Radka Vladyková, výkonná ředitelka, členka Legisla  vní komise
 Pavel Drahovzal, ředitel Legisla  vní sekce
Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák, předseda, poslanec Evropského parlamentu
Spolek pro obnovu venkova Eduard Kavala, místopředseda, starosta obce Bělo  n

9.00 Zahájení
Zdravice hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
Zdravice náměstka primátora statutárního města Olomouce Karla Konečného 

9.10 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Připravované změny v novele stavebního zákona
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Program Výstavba pro sociální bydlení a možnos   malých obcí
Věra Pelíšková, vedoucí oddělení koncepce bytové poli  ky
Regenerace venkovských brownfi eldů pro další rozvoj obce a veřejné služby
Richard Nikischer, odbor regionální poli  ky

10.10 OTIDEA – hlavní partner
Elektronizace v oblas   veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, OTIDEA

10.30 TRIADA, spol. s r. o.
Nástroje pro starosty v IS MUNIS
Vladan Vlk, TRIADA, spol. s r. o.

10.40 Přestávka & občerstvení

11.25 Blok Ministerstva zemědělství
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací pro malé obce
Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací
Podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce
Marián Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Moderovaná diskuze za účas   zástupců MZe, SMO ČR, SMS ČR a SPOV

12.20 Blok Ministerstva fi nancí
Výsledky hospodaření a další vývoj fi nancování obcí
Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů
Odpovědnost starosty, účetnictví a hospodaření obce
David Bauer, ředitel odboru regulace řízení účetnictví
Radka Vladyková, výkonná ředitelka a členka Legisla  vní komise SMO ČR

13.00 Blok Ministerstva vnitra
Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky dozoru a kontroly
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE

51. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo nejprve 19. února 2019 v Praze a poté 19. března 2019 
v Olomouci. Tato tradiční odborná konference se koná dvakrát ročně. Tentokrát ji navš  vilo téměř 800 čelních představite-
lů veřejné správy. Účastníci akce získali aktuální informace především z oblas   rozvoje venkova, možnos   dotací pro obce, 
změn stavebního zákona, možných opatření k omezení hydrologických extrémů či fi nancování a kontroly rozpočtů obcí. 
Během programu se starostky a starostové nejvíce zajímali o změny ve stavebním zákoně.

Pražskou konferenci zahájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. 
Společně s předsedou SMO ČR Fran  škem Luklem a předsedkyní SPOV ČR Veronikou Vrecionovou pak slavnostně odstar-
tovali již 25. ročník soutěže Vesnice roku.

Konferenci v Olomouci zahájil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Hlavním partnerem konference byla společnost OTIDEA, jejíž služby v oblas   elektronizace veřejných zakázek představila 
Kateřina Koláčková.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj, které zastupovala náměstkyně ministryně Marcela Pavlová, Věra Pelíšková a Richard 
Nikischer, představil chystanou novelu stavebního zákona a možnos   čerpání dotací z programů Výstavba pro sociální 
bydlení a možnos   malých obcí či Regenerace venkovských brownfi eldů pro další rozvoj obce a veřejné služby. 

Zástupci Ministerstva zemědělství Pavel Punčochář, Jiří Duda a Marián Čiernik se ve svých vystoupeních zaměřili na mož-
nos   podpory opatření k omezení hydrologických extrémů, rozvoje vodovodů a kanalizací či výstavby malých vodních 
nádrží a rybníků pro obce. V rámci moderované diskuze bloku Ministerstva zemědělství vystoupili také zástupci Svazu měst 
a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Spolku pro obnovu venkova.

Za Ministerstvo fi nancí s výsledky hospodaření a dalším vývojem fi nancování obcí vystoupil Miroslav Matej. David Bauer 
poté účastníky konference seznámil ve společném vystoupení s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou a členkou 
Legisla  vní komise SMO ČR s modelovým příkladem chybného vedení účetnictví, povinnostmi a odpovědnos   starosty za 
vedení účetnictví obce. 

Marie Kostruhová z Ministerstva vnitra představila, jaké jsou úkoly a povinnos   starosty obce v povolebním období 
a aktuální poznatky a výsledky provedených kontrol.

Tomáš Lechner a Vladan Vlk z pořadatelské společnos   TRIADA, spol. s r.o., informovali o jednotlivých nástrojích informač-
ního systému MUNIS a jejich využi  .

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference – h  ps://www.denmalychobci.cz/list/
presenta  on.

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


