
ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název konference: 39. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha
 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Generální partner: Komerční banka, a. s.

Hlavní partneři: Česká pošta, s. p.
 ETNA spol. s r. o.

Mediální partner: Časopis Obec a fi nance

Materiály partnerů: Distribuovány účastníkům konference v den konání

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

Produkce a organizační zajištění: Sdružení Český zavináč
 TRIADA, spol. s r. o.
 Ponca, spol. s r. o.

Cílová skupina: Starostové, tajemníci a ostatní zástupci malých obcí

Počet vystavovatelů: Praha – 33, Prostějov – 36

Počet účastníků: 805



 9.00 Zahájení
  Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2013 (podpis podmínek soutěže)
  (Ing. Bendl – MZe ČR, Ing. Janeba – MMR ČR, Ing. Jiránek – SMO ČR, Mgr. Kavala – SPOV ČR)

 9.05 Blok Ministerstva zemědělství ČR
  Program rozvoje venkova – současný stav a budoucí období

 9.30 Finanční management a rozpočet obcí – přístupy Komerční banky, a. s.
  Stanislav Volný, Specializované fi nancování – veřejný sektor, Komerční banka, a. s.

 9.50 Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  Aktuální problémy místního rozvoje, stavební zákon, bytová politika
  
 10.30 Elektronické tržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek
  RNDr. Vít Příkaský, Česká pošta, s. p.

 10.45 Přestávka

 11.30 Veřejné osvětlení v malých obcích
  Ing. Petr Žák, Ph.D., ETNA spol. s r. o.

 11.45 Blok Ministerstva fi nancí ČR
  Účty obcí u ČNB a Státní pokladna, Problémy hospodaření obcí

 12.20 Blok Ministerstva vnitra ČR
  Reforma veřejné správy – aktuální stav
  Kontrolní zjištění při výkonu samosprávné funkce obcí

 12.55 Evropské fondy v období 2014–2020 – obce a města
  Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

 13.05 Blok  Ministerstva spravedlnosti
  Nový občanský zákoník a jeho význam pro obce

 13.25 Závěr

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:
Svaz měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMO ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

Konferenci moderovala: Martina Kociánová

PROGRAM KONFERENCE – Praha, 5. března 2013



PROGRAM KONFERENCE – Prostějov, 7. března 2013

 9.00 Zahájení
  Finanční management a rozpočet obcí – přístupy Komerční banky, a.s.
  Soňa Vaníčková, specialista KB EU Point, Komerční banka

 9.20 Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  Aktuální problémy místního rozvoje, stavební zákon, bytová politika

 10.10 Blok Ministerstva zemědělství ČR
  Program rozvoje venkova – současný stav a budoucí období

 10.30 Elektronické tržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek
  RNDr. Vít Příkaský, Česká pošta, s. p.

 10.45 Přestávka

1 1.30 Veřejné osvětlení v malých obcích
  Ing. Petr Žák, Ph.D., ETNA spol. s r. o.

 11.45 Blok Ministerstva fi nancí ČR
  Účty obcí u ČNB a Státní pokladna, problémy hospodaření obcí

 12.10 Blok Ministerstva vnitra ČR
  Reforma veřejné správy – aktuální stav
  Kontrolní zjištění při výkonu samosprávné funkce obcí

 13.10 Blok Ministerstva spravedlnosti
  Nový občanský zákoník a jeho význam pro obce

 13.25 Závěr

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:
Svaz měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SMO ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

Konferenci moderovala: PhDr. Marcela Vandrová



Komerční banka, a.s.

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE



Česká pošta, s. p.

ETNA spol. s r. o.

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE



V úterý 5. března (Národní dům na Smíchově v Praze) a ve čtvrtek 7. března (Společenský dům v Prostějově) se uskuteč-
nilo první letošní setkání starostek a starostů – jarní konference Den malých obcí. Na této tradiční akci, která se koná kaž-
doročně od roku 1995, se setkávají zástupci samospráv menších obcí s představiteli státní správy, ministerstev a dalšími 
odborníky nad aktuálními otázkami veřejné správy. Součástí programu jsou pravidelně i doprovodné prezentace výrobků 
a služeb pro města a obce.

Konference se během uplynulých let stala důležitým zdrojem informací pro mnoho zástupců samospráv – každé dvojice 
setkání se jich pravidelně účastní zhruba osm set. Kromě přednášek a prezentací v programu, které se zpravidla týkají 
nejdůležitějších problémů, legislativních novinek a aktuálních informací z celého spektra veřejné správy, nabízí konference 
Den malých obcí také možnost setkání, navázání kontaktů a výměnu zkušeností s ostatními kolegy z místních samospráv. 

V programu ani tentokrát nechyběla všechna důležitá témata, která v současné době menší obce zajímají. Blok Ministerstva 
zemědělství, které v Praze reprezentoval osobně ministr Petr Bendl (v Prostějově ředitel odboru Josef Tabery), byl věnován 
především Programu rozvoje venkova, blok Ministerstva pro místní rozvoj (náměstek Michal Janeba, vrchní ředitel Jiří 
Vačkář a další) se zaměřil na aktuální problémy regionálního rozvoje, stavení zákon a bytovou politiku. Prostor v pro-
gramu dostala i další ministerstva – Jan Zikl, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů a programového fi nancování 
Ministerstva fi nancí ČR hovořil o účtech obcí, Státní pokladně i problémech v hospodaření, náměstek ministra vnitra 
Robert Ledvinka (v Praze, v Prostějově Jiří Horáček, vedoucí oddělení rozvoje informačních systémů veřejné správy) 
o reformě veřejné správy a ředitelka odboru dozoru a kontroly MV Marie Kostruhová pak o kontrolních zjištěních při výko-
nu samosprávných funkcí. Posledním „ministerským“ blokem byla prezentace náměstka ministra spravedlnosti Františka 
Korbela týkající se nového občanského zákoníku a jeho významu pro obce a města.

Mezi přednášejícími nechyběli ani zástupci partnerů – Stanislav Volný a Soňa Vaníčková z Komerční banky, a. s., 
RNDr. Vít Příkaský z České pošty, s. p., a Ing. Petr Žák, PhD. z fi rmy ETNA, s. r. o. Dále ředitel Úřadu regionální soudržnos-
ti Tomáš Novotný a představitelé Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova, 
kteří se společně s časopisem OBEC & fi nance podílejí na pořádání konference a garantují její odbornou úroveň.

Tradiční součástí konference DMO je prezentace výrobků a služeb určených pro městské a obecní úřady. Se svou na-
bídkou se představili dodavatelé informačních a komunikačních technologií, komunální techniky, osvětlení, městského 
mobiliáře, technologií z oblasti odpadního hospodářství nebo prvků pro bezpečnost silničního provozu. Dále zde byly 
zastoupeny specializované poradenské a konzultační společnosti v oblastech komunálního fi nancování, získávání dotací 
či obnovitelných zdrojů. Celkově se ve výstavní části konference představily více než 4 desítky fi rem.

Podrobnější informace o konferenci Den malých obcí najdete na www.denmalychobci.cz.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE



STATISTIKY KONFERENCE – Praha

starosta – 308

ostatní – 57

zástupce starosty – 44

tajemník – 9

Účast podle funkce

Účast podle krajů
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STATISTIKY KONFERENCE – Prostějov

starosta – 293

ostatní – 45

zástupce starosty – 40

tajemník – 4

Účast podle funkce
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FOTODOKUMENTACE – PRAHA



FOTODOKUMENTACE – PROSTĚJOV


