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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 5. listopadu 2019
Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas
9.00

Zahájení

9.05

Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Aktuální problémy místního rozvoje, strategické plánování, jeho nástroje a metodika
Příprava budoucího programového období v souvislos s MAS a CLLD
Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
Strategické plánování a řízení územního rozvoje a jeho nástroje včetně metodické podpory obcí
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální poli ky

10.00

Česká pošta, s. p. – hlavní partner
Projekt Pošta Partner 2.0
Boris Šlosar

10.15

TRIADA, spol. s r. o.
Elektronické dokumenty a jejich kvalita
Tomáš Lechner

10.30

Přestávka & občerstvení

11.15

Blok Ministerstva životního prostředí
Aktuální nabídka podpory do vodohospodářské infrastruktury
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

11.40

Blok Ministerstva zemědělství
Výstavba malých rybníků a vodních nádrží
Aleš Kendík, náměstek ministra pro řízení sekce vodního hospodářství
Obnova lesů a role obcí jako vlastníků lesa
Patrik Mlynář, náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství

12.20

Blok Ministerstva financí
Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled
– návrh rozpočtu a financování obcí v roce 2020
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů

12.55

Blok Ministerstva vnitra
Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky
Poznatky kontroly a dozoru z oblas samostatné působnos
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.30

Závěr & oběd

V rámci programu vystoupili:
Svaz měst a obcí ČR
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Pavel Drahovzal, místopředseda

PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 19. března 2019
Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas
9.00

Zahájení
Zdravice Jiřího Zemánka, 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje

9.05

Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Aktuální problémy místního rozvoje, strategické plánování, jeho nástroje a metodika
Příprava budoucího programového období v souvislos s MAS a CLLD
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje
MMR: národní programy 2020
Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů

10.00

Česká pošta, s. p. – hlavní partner
Projekt Pošta Partner 2.0
Boris Šlosar

10.15

TRIADA, spol. s r. o.
Elektronické dokumenty a jejich kvalita
Barbora Mertová

10.30
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11.15

Blok Ministerstva životního prostředí
Aktuální nabídka podpory do vodohospodářské infrastruktury
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

11.40

Blok Ministerstva zemědělství
Výstavba malých rybníků a vodních nádrží
Miroslav Drlík, odbor vody v krajině, vedoucí oddělení
Obnova lesů a role obcí jako vlastníků lesa
Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

12.20

Blok Ministerstva financí
Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled
– návrh rozpočtu a financování obcí v roce 2020
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů

12.55

Blok Ministerstva vnitra
Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky
Poznatky kontroly a dozoru z oblas samostatné působnos
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.30

Závěr & oběd

V rámci programu vystoupili:
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR
Spolek pro obnovu venkova

www.denmalychobci.cz

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, členka Legisla vní komise
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE
52. konference Den malých obcí proběhla 5. listopadu 2019 v Praze a 14. listopadu 2019 v Olomouci. Podzimního setkání
se opět zúčastnilo téměř 800 zástupců samospráv z celé České republiky. Konference v Olomouci se konala s podporou
Olomouckého kraje, zdravici přednesl 1. náměstek hejtmana Jiří Zemánek.
Program konference zahájili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, v Praze Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce
evropských a národních programů, a Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální poli ky, v Olomouci David Koppitz,
náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, a Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů. Jejich
vystoupení se týkala především dotační poli ky pro venkov v roce 2020 a aktuálních problémů místního rozvoje.
Boris Šlosar z České pošty, s. p., která byla hlavním partnerem konference, představil Projekt Pošta Partner 2.0.
S přednáškou Elektronické dokumenty a jejich kvalita vystoupili v Praze Tomáš Lechner a v Olomouci Barbora Mertová ze
společnos Triada, spol. s r. o., organizátora akce.
Po přestávce následoval blok Ministerstva životního prostředí, ve kterém ředitel Státního fondu životního prostředí Petr
Valdman seznámil účastníky akce s informacemi o aktuální nabídce podpory do vodohospodářské infrastruktury.
Zástupci Ministerstva zemědělství se věnovali problema ce výstavby malých rybníků a vodních nádrží a přinesli informace
o obnově lesů a roli obcí jako vlastníků lesa. V Praze to byli Marian Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování
povodňových škod, a Patrik Mlynář, náměstek ministra pro řízení sekce lesního hospodářství, v Olomouci pak Miroslav
Drlík, vedoucí oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství, a Tomáš Krejzar,
ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.
V bloku Ministerstva financí hovořil ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej o aktuálním stavu,
vývoji a výhledech i o návrhu rozpočtu a financování obcí v roce 2020.
Přednáškový program uzavřela ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Marie Kostruhová
s informacemi o činnostech orgánů obce a poznatcích kontroly a dozoru z oblas samostatné působnos .
Do diskusí se zapojili také přítomní zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu
venkova ČR.
V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním
a městským úřadům. 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 odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblas komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační
technologie.
Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference – h ps://www.denmalychobci.cz/list/presenta on. Účastníci konference obdrželi štěný sborník s informacemi jednotlivých ministertstev a katalog firem, který je
zároveň k dispozici na h ps://www.denmalychobci.cz/list/partner.
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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WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE
h ps://www.denmalychobci.cz/

h ps://www.denmalychobci.cz/list/partner
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