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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název konference: 53. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 25. února 2020, PVA Expo Praha
 3. března 2020, Výslaviště Flora Olomouc

Hlavní partner konference: Bonita Group Service, s.r.o.
 Česká pošta, s.p.
 ČEZ ESCO, a.s.

Mediální partner: Časopis OBEC & fi nance
 Deník veřejné správy
 PRO města a obce
 Vltava Labe Media a.s.

Materiály partnerů: Distribuovány účastníkům konference v den konání

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 Praha 41
Počet vystavovatelů Olomouc: 43

Počet účastníků: 732
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 25. února 2020
Moderátor: Mar  n Veselovský, DVTV

V rámci programu vystoupili:

Fran  šek Lukl, předseda SMO ČR, Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, Eduard Kavala, místopředseda SPOV ČR, 
Věra Kovářová, místopředsedkyně SMS ČR

9.00 Zahájení

9.05 Slavnostní vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2020
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Miroslav Toman, ministr zemědělství,
Fran  šek Lukl, předseda SMO ČR, Eduard Kavala, místopředseda SPOV ČR

9.20 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Aktuální problémy místního rozvoje

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

9.50 Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner
Jak si správně vybrat hřiště

Ondřej Stržinek

10.05 Národní sportovní agentura
Představení NSA a její vize podpory sportu v regionech

Markéta Kabourková

10.20 TRIADA, spol. s r. o.
Když vás archiv osloví, Tomáš Lechner

10.30 Přestávka & občerstvení

11.15 Blok Ministerstva životního prostředí
Odpadové hospodářství – návrh novely zákona o odpadech a role obcí

Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR; Věra Kovářová, místopředsedkyně SMS ČR

12.05 ČEZ ESCO, a.s. – hlavní partner
ČEZ ESCO – Novinky a trendy v oblas   op  malizace energií v menších obcích
(nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komodit)

David Podhajský

12.20 Blok Ministerstva fi nancí
Financování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací

Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů

12.45 Česká pošta, s. p. – hlavní partner
Česká pošta – venkovská pobočková síť, Boris Šlosar
Balíkovny, Jana Sedláková

13.00 Blok Ministerstva vnitra
Poznatky kontroly a dozoru z oblas   samostatné působnos   obcí

Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.30 Závěr & oběd
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PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 3. března 2020
Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

9.00 Zahájení

9.05 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Aktuální problémy místního rozvoje

Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální poli  ky

9.50 Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner
Jak si správně vybrat hřiště

Ondřej Stržinek

10.05 Národní sportovní agentura
Představení NSA a její vize podpory sportu v regionech

Markéta Kabourková

10.20 TRIADA, spol. s r. o.
Když vás archiv osloví

Barbora Mertová

10.30 Přestávka & občerstvení

11.15 Blok Ministerstva životního prostředí
Odpadové hospodářství – návrh novely zákona o odpadech a role obcí

Štěpán Jakl, zástupce ředitele odboru odpadů
Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR; Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

12.05 ČEZ ESCO, a.s. – hlavní partner
ČEZ ESCO – Novinky a trendy v oblas   op  malizace energií v menších obcích 
(nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komodit)

Jan Šrámek

12.20 Blok Ministerstva fi nancí
Financování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací

Karla Rucká, odbor fi nancování územních rozpočtů

12.45 Česká pošta, s. p. – hlavní partner
Česká pošta – venkovská pobočková síť

Balíkovny

Mar  n Vránek

13.00 Blok Ministerstva vnitra
Poznatky kontroly a dozoru z oblas   samostatné působnos   obcí

Tomáš Pösl, zástupce ředitele odboru veřejné správy

13.30 Závěr & oběd

V rámci programu vystoupili:

Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, Eduard Kavala, místopředseda SPOV ČR,
Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer, SMO ČR



www.denmalychobci.cz

Bonita Group Service, s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE
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Česká pošta, s.p.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE
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ČEZ ESCO, a.s.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE

53. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo 25. února 2020 v Praze a 3. března 2020 v Olomouci. 
Obornou konferenci opět navš  vilo téměř 800 starostek, starostů a dalších zástupců obcí z celé republiky. Účastníci akce 
se zde dozvěděli aktuální informace především z oblas   rozvoje venkova, fi nancování, dotační poli  ky a dalších, a to nejen 
od zástupců ministerstev, ale i organizací zastupujících venkovské samosprávy.

V úvodu konference v Praze byl slavnostně zahájen 26. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali David 
Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj, Pavel Sekáč, náměstek pro řízení 
Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání z Ministerstva zemědělství, Fran  šek Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, 
a Eduard Kavala, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

V bloku Ministerstva pro místní rozvoj zazněly přednášky na téma aktuální problémy místního rozvoje. V Praze vystoupil 
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, v Olomouci pak Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce 
evropských a národních programů, a Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální poli  ky.

Markéta Kabourková z Národní sportovní agentury seznámila účastníky konference v Praze s možnostmi dotací na rekon-
strukci a budování sportovišť. Z účas   v Olomouci se bohužel na poslední chvíli omluvila.

Zástupci Ministerstva životního prostředí představili návrh novely zákona o odpadech. V Praze to byli Jan Maršák, zástup-
ce ředitele odpadů, Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, a Věra Kovářová, místopředsedkyně SMS ČR, v Olomouci pak 
opět Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, Štěpán Jakl, zástupce ředitele odboru odpadů, a Stanislav Polčák, předseda 
SMS ČR.

V bloku Ministerstva fi nancí hovořil v Praze Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů, a v Olomouci 
Karla Rucká z téhož odboru na téma fi nancování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci 
dotací.

Přednáškový program uzavřeli zástupci Ministerstva vnitra s přednáškou Poznatky kontroly a dozoru z oblas   samostatné 
působnos   obcí. V Praze to byl Miroslav Veselý a v Olomouci Tomáš Pösl z odboru veřejné správy.

V programu konference vystoupili také zástupci hlavních partnerů. Ondřej Stržinek z Bonita Group Service, s.r.o., poradil 
účastníkům akce, jak si správně vybrat hřiště. David Podhajský (Praha) a Jan Šrámek (Olomouc) z ČEZ ESCO, a.s., informovali 
o novinkách a trendech v oblas   op  malizace energií v menších obcích (nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komo-
dit). Boris Šlosar, Jana Sedláková a Mar  n Vránek z České pošty, s. p., se zaměřili na venkovskou pobočkovou síť a balíkovny.

S přednáškou Když vás archiv osloví vystoupili v Praze Tomáš Lechner a v Olomouci Barbora Mertová ze společnos   
Triada, spol. s r. o., organizátora akce.

V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava fi rem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním 
a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliá-
ře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií 
z oblas   odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také fi rmy specializující se na poradenskou a konzultační čin-
nost z oblas   komunálního fi nancování, 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/pre-
senta  on. Účastníci konference obdrželi  štěný sborník s informacemi jednotlivých ministerstev a katalog fi rem, 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

Účast podle funkce

Účast podle krajů
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FOTODOKUMENTACE – PRAHA
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FOTODOKUMENTACE – OLOMOUC
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WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE

h  ps://www.denmalychobci.cz/

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


