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ZHODNOCENÍ

14. září 2021 – Praha
23. září 2021 – Olomouc

54. konference Den malých obcí

Generální partner konference
Česká spořitelna, a.s.

Hlavní partner konference
Bonita Group Service, s.r.o.

Konference v Praze se konala pod záš  tou Středočeského kraje
Konference v Olomouci se konala pod záš  tou Olomouckého kraje

Pořadatel
TRIADA, spol. s r. o., vydavatel časopisu OBEC & fi nance

Spolupořadatelé
Český zavináč, z. s., PONCA, spol. s r. o.

Spolupracující organizace
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR
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Základní údaje

Název konference: 54. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 14. září 2021, PVA Expo Praha
 23. září 2021, Výslaviště Flora Olomouc

Generální partner konference: Česká spořitelna, a.s.

Hlavní partner konference: Bonita Group Service, s.r.o.

Mediální partner: Časopis OBEC & fi nance
 Deník veřejné správy
 eGovernment Network News 
 ICT Network News 
 Komunální ekologie
 PRO města a obce

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 29
Počet vystavovatelů Olomouc: 33

Počet účastníků: 868
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 14. září 2021
Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili:

Svaz měst a obcí ČR – Radka Vladyková, výkonná ředitelka
Sdružení místních samospráv ČR – Věra Kovářová, místopředsedkyně, poslankyně PSP ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR – Veronika Vrecionová, předsedkyně

9.00 Zahájení

9.10 Blok Ministerstva životního prostředí
Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí
Boj pro   suchu, zadržování vody v krajině, domácí čis  rny odpadních vod
Odpady – sběr, třídění, rekul  vace starých skládek, bioplyn
Petr Valdman, ředitel SFŽP

9.45 Česká spořitelna, a.s. – generální partner
Dotační praxe pro obce
Tomáš Slabý, Erste Gran  ka Advisory

10.00 Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner
Bezpečnost a servis hřišť
Ondřej Stržinek

10.10 TRIADA, spol. s r. o.
Správa poplatku za komunální odpad
Tomáš Lechner

10.20 Přestávka & občerstvení

11.05 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Dotační  tuly MMR pro podporu obecních inves  c
Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
David Koppitz, náměstek pro řízení Sekce regionálního rozvoje

11.55 Blok Ministerstva fi nancí
Vývoj ekonomiky a dopady do fi nancování územních rozpočtů
Možnos   a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů
Tomáš Sluka, vedoucí odělení rozpočtových analýz hospodaření územních rozpočtů
Středočeský kraj bez změny RUD nepřežije
Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, náměstek hejtmanky Středočeského kraje

12.40 Blok Ministerstva vnitra
Registr podzákonných předpisů ÚSC (připojení, vkládání, obsluha, kontrola v souladu s právním řádem)
Zkušenos   a poučení z nouzového stavu
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (pověřen řízením)
Veronika Vašicová Benešová, legisla  vně-právní oddělení

13.05 Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejné zadávání a praxe jeho posuzování ÚOHS
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně

13.30 Závěr & oběd
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PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 23. září 2021
Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

9.00 Zahájení
Zdravice Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje

9.10 Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Dotační  tuly MMR pro podporu obecních inves  c
Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
David Koppitz, náměstek ministryně, Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Marie Zezůlková, ředitelka Odboru regionální poli  ky

10.00 Dotační praxe pro obce, Česká spořitelna, a.s. – generální partner

Tomáš Slabý, Erste Gran  ka Advisory

10.15 Bezpečnost a servis hřišť, Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner

Ondřej Stržinek

10.25 Správa poplatku za komunální odpad, TRIADA, spol. s r. o.

Barbora Mertová

10.35 Přestávka & občerstvení

11.20 Blok Ministerstva životního prostředí
Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí
Boj pro   suchu, zadržování vody v krajině, domácí čis  rny odpadních vod
Petr Valdman, ředitel SFŽP
Zákon o odpadech a jeho dopady do života obcí
Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc

12.05 Blok Ministerstva fi nancí
Vývoj ekonomiky a dopady do fi nancování územních rozpočtů
Možnos   a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů a správy programů

12.40 Blok Ministerstva vnitra
Registr podzákonných předpisů ÚSC (připojení, vkládání, obsluha, kontrola v souladu s právním řádem)
Zkušenos   a poučení z nouzového stavu
Veronika Vašicová Benešová, legisla  vně-právní oddělení

13.05 Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Veřejné zadávání a praxe jeho posuzování ÚOHS
Marie Kostruhová, ředitelka Kanceláře předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně

13.30 Závěr & oběd

V rámci programu vystoupili:

Svaz měst a obcí ČR – Libor Beránek, člen předsednictva., starosta obce Sokolnice
Sdružení místních samospráv ČR – Radim Sršeň, místopředseda
Spolek pro obnovu venkova ČR – Eduard Kavala, místopředseda, starosta obce Bělo  n
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Česká spořitelna, a.s.

Generální partner konference
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Bonita Group Service, s.r.o.

Hlavní partner konference
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Závěrečná zpráva konference

54. konference Den malých obcí se uskutečnila 14. září v Praze a 23. září v Olomouci. Cílem akce bylo zprostředkovat setkání 
zástupců obcí s představiteli ministerstev a přinést jim aktuální odborné informace z oblas   rozvoje venkova, dotační 
poli  ky či fi nancování. Na akci vystoupili také představitelé organizací zastupujících venkovské samosprávy. Konference 
v Praze se konala s podporou Středočeského kraje, v průběhu programu vystoupil s přednáškou Věslav Michalik, náměstek 
hejtmanky a starosta obce Dolní Břežany. V Olomouci se akce konala s podporou Olomouckého kraje, zdravici přednesl 
hejtman Josef Suchánek. Konferenci moderoval Jan Pokorný.

Přednášející se zabývali například otázkami dotační poli  ky, vývojem ekonomiky a jeho dopadem do fi nancováním obcí 
nebo zkušenostmi z nouzového stavu. 

Hlavním tématem bloku Ministerstva pro místní rozvoj byla podpora obecních inves  c. V Praze vystoupil David Koppitz, 
náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, v Olomouci Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální poli  ky, 
a Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů. Představili národní dotační programy v oblastech ces-
tovního ruchu, bydlení, územního plánování a regionálního rozvoje a dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021–2027.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman seznámil v bloku Ministerstva životního prostředí účastníky akce 
s aktuální nabídkou podpory kvality životního prostředí. Informoval o výzvách, ve kterých mohou obce získat dotace již 
nyní, např. na komunitní výsadbu stromů nebo podporu v turis  cky za  žených národních parcích. Představil také připravo-
vané výzvy na zdroje pitné vody, domovní čis  rny odpadních vod nebo odstranění nepovolených skládek.

V bloku Ministerstva fi nancí vystoupil v Praze Tomáš Sluka, vedoucí odělení rozpočtových analýz hospodaření územních 
rozpočtů, a v Olomouci Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů a správy pro-
gramů. Účastníky konference seznámili s výsledkem hospodaření obcí v roce 2020 a výhledem na roky 2021 až 2022. 
Představili také připravované legisla  vní změny, např. nový kompenzační bonus na rok 2021.

Blok Ministerstva vnitra zastupovala Veronika Vašicová Benešová z legisla  vně-právního oddělení. Tématem její přednáš-
ky byl registr podzákonných předpisů ÚSC a poznatky dozoru a kontroly z doby nouzového stavu v oblas   působnos   obcí.

Novinkou v programu byl blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚHOS, infor-
movala o zakázkách malého rozsahu, dodržování jednotlivých zásad zadávání veřejných zakázek a o možnos   účas   doda-
vatele v zadávacím řízení, který je „propojen se zadavatelem.“ Zazněla také informace k aktuálnímu nárůstu cen materiálů, 
výrobků a komodit.

V programu také vystoupili zástupci partnerů akce. Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, a. s. Tomáš 
Slabý, Erste Gran  ka Advisory, spolu s Pavlem Neklem, starostou obce Milín, hovořili o čerpání dotací v praxi. Ondřej 
Stržinek, zástupce hlavního partnera akce, Bonita Group Service, s. r. o., se zaměřil na bezpečnost a servis hřišť.

S přednáškou Správa poplatku za komunální odpad 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 – 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 hos-
podářství. Své zastoupení zde měly také fi rmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblas   komunální-
ho fi nancování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie. Vzhledem 
k aktuál ní situaci v souvislos   s opatřeními pro   pandemii Covid 19 byl počet vystavovatelů na této akci omezen.

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 ministertstev 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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Sta  s  ky konference – Praha

Účast podle funkce

   starosta 62,6 %

   místostarosta 12,5 %

   ostatní 24,9 %
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Sta  s  ky 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


