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Základní údaje

Název konference: 56. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 29. listopadu 2022, Výslaviště Flora Olomouc
 1. prosince 2022, O2 universum Praha

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

Mediální partner: Časopis OBEC & fi nance
 Deník veřejné správy
 Development News
 EKO Česko
 Facility Manager
 Informační servis (InS)
 Komunální ekologie.cz
 Měsíčník PRO města a obce
 Moderní obec
 Odpadové fórum
 Odpady
 Urbatech
 Veřejná správa

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 Olomouc: 44
Počet vystavovatelů Praha 38

Počet účastníků: 600
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PROGRAM KONFERENCE – Olomouc, 29. listopadu 2022

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili:

Svaz měst a obcí ČR – Miroslav Žbánek, místopředseda, primátor statutárního města Olomouce
Sdružení místních samospráv ČR – Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka 
Spolek pro obnovu venkova ČR – Jiří Řezníček, krajská organizace SPOV Olomouc, starosta obce Tučín

9.00 Zahájení

Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce, místopředseda SMO ČR

9.10 Blok Ministerstva životního prostředí

Komunální energetika – dotační příležitosti pro obce, jak snížit náklady na elektrickou energii (zateplení veřejných 
budov, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)

Aktuální nabídka podpory dalších oblastí – hospodaření s vodou, nakládání s odpady, péče o zeleň
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

9.40 Blok Ministerstva pro místní rozvoj

Podpora rozvoje venkova, národní programy a Venkovský pakt Aktuality z MMR
Radim Sršeň, náměstek člena vlády

Integrovaný regionální operační program, celkové zaměření a aktuální výzvy (podpora místní energetiky, 
základních a mateřských škol, hasičů, zelené infrastruktury, regenerace veřejných prostranství a zařízení 
cestovního ruchu)
Simona Rulcová, odbor Řídicího orgánu IROP

10.20 Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner

Hřiště v povolebním roce!
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel

10.35 TRIADA, spol. s r. o.

Novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce
Vladan Vlk, odborný konzultant

10.45 Přestávka & občerstvení

11.30 Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Hlavní úskalí pro obce při zadávání veřejných zakázek
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně

12.00 Blok Ministerstva fi nancí

Aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí, jak si poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů
Karla Rucká, odbor fi nancování územních rozpočtů

12.40 Blok Ministerstva vnitra

Připomenutí základních pravidel práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy 
s přihlédnutím k nedávným volbám

Aktuální otázky z oblasti veřejné správy
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.30 Závěr & oběd
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 1. prosince 2022

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

V rámci programu vystoupili:

Svaz měst a obcí ČR – Pavel Drahovzal, místopředseda, starosta obce Velký Osek
Sdružení místních samospráv ČR –Eliška Olšáková, předsedkyně
Spolek pro obnovu venkova ČR – Veronika Vrecionová, předsedkyně

9.00 Zahájení

9.10 Blok Ministerstva pro místní rozvoj

Příležitosti pro obce v Integrovaném regionálním operačním programu
Rostislav Mazal, ředitel odboru řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu

Příležitosti pro obce z národních programů pro rok 2023
Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů

9.55 Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner

Hřiště v povolebním roce!
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel

10.10 Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Hlavní úskalí pro obce při zadávání veřejných zakázek
Pavel Herman, poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

10.35 TRIADA, spol. s r. o.

Novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce
Tomáš Lechner, odborný konzultant

10.45 Přestávka & občerstvení

11.30 Blok Ministerstva životního prostředí

Komunální energetika – dotační příležitosti pro obce, jak snížit náklady na elektrickou energii 
(zateplení veřejných budov, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
Aktuální nabídka podpory dalších oblastí – hospodaření s vodou, nakládání s odpady, péče o zeleň
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

12.10 Blok Ministerstva fi nancí

Aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí, jak si poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů
Miroslav Matej, ředitel odboru fi nancování územních rozpočtů

12.50 Blok Ministerstva vnitra

Připomenutí základních pravidel práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy 
s přihlédnutím k nedávným volbám

Aktuální otázky z oblasti veřejné správy
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.30 Závěr & oběd
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Bonita Group Service, s.r.o.

Hlavní partner konference
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Závěrečná zpráva konference

Starostové a starostky z celé České republiky se sešli na 56. Dni malých obcí (DMO) v Olomouci 29. 11. 2022 
a v Praze 1. 12. 2022, aby načerpali nové informace o změnách legislativy, dotačních programech či výzvách 
IROP od zástupců ministerstev a dalších institucí propojených se samosprávou.

Konferenci pořádala společnost Triada, spol. s r. o., hlavním partnerem byla společnost Bonita a akci podpořilo 
14 mediálních partnerů. V programu vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samo-
správ ČR a Spolku pro obnovu venkova.

Své přednášky odprezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
fi nancí, Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tradiční novinky v dato-
vých schránkách a jejich dopady na obce představili zástupci společnosti Triada, spol. s r. o., Tomáš Lechner 
a Vladan Vlk. V programu konference vystoupil také zástupce hlavního partnera Bonita Group Service, s.r.o., 
Ondřej Stržinek.

DMO v Olomouci

Téměř 350 starostek a starostů z Moravy na olomouckém Výstavišti Flora přivítali hejtman Olomouckého kraje 
Josef Suchánek a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek krátkými zdravicemi, kterými komentovali situaci 
po komunálních volbách. Zhruba třetina zastupitelstev se obměnila a na konferenci tak mohli zároveň pogratu-
lovat opětovně zvoleným starostům a přivítat ty novopečené.

„Téma komunitní a komunální energetiky cloumá celým světem. Myslím, že mezi starosty panuje malá informova-
nost, jak to bude do budoucna s komunální energetikou, protože celý projekt se zatím chystá a je ve vývoji. Dny 
malých obcí by jim proto mohli situaci osvětlit a navést je,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

DMO v Praze

Na pražský Den malých obcí do O2 universum dorazilo téměř 300 nových starostů a starostek, kteří se mohli 
setkat se 40 vystavovatelskými fi rmami, aby mohli načerpat inspiraci, jak dovybavit a zvelebit svou obec.

„Já jsem velmi ráda, že konference Den malých obcí existuje, protože je to další příležitost pro setkávání sta-
rostů, a to konkrétně těch starostů podobně velkých obcí, kteří mají podobné zájmy. Zjišťujeme tu užitečné 
informace, které se týkají dotací, fungování obecních úřadů a podobně. Máme tu možnost se setkávat s fi rmami, 
čerpat tu inspiraci a domlouvat případné spolupráce,“ zhodnotila přínos DMO Eva Králová, starostka Albrechtic 
nad Orlicí.

Za vystavovatele se o významu Dnů malých obcí rozhovořil Jiří Vyvial, ředitel společnosti I-TEC Czech: „My 
na Den malých obcí jezdíme už 14 let, ač se to nezdá. Výhodou pro fi rmy je především bezprostřední styk se 
starosty, který například na velkých akcích a veletrzích chybí. DMO proto vnímáme jako jednu z nejefektivnějších 
platforem.“

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 mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného 
osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také fi rmy specializující se 
na poradenskou a konzultační činnost z oblasti komunálního fi nancování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů 
nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference – https://www.denmalychobci.cz/
list/presentation. Účastníci konference obdrželi tištěný sborník s informacemi jednotlivých ministerstev a katalog 
fi rem, který je zároveň k dispozici na https://www.denmalychobci.cz/fi le/dmo/56/dmo56-katalog2.pdf.

Další informace a materiály ke konferenci Den malých obcí naleznete na www.denmalychobci.cz.
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Statistiky konference – Olomouc

Účast podle funkce (%)

Účast podle krajů (počet)
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   místostarosta 13,2 %

   ostatní 16,5 %

Olomoucký

Jihomoravský

Zlínský

Praha

Moravskoslezský

Pardubický

Ústecký

Vysočina

Liberecký

Královéhradecký

Středočeský

Jihočeský

0 50 100 150



www.denmalychobci.cz

Statistiky konference – Praha

   starosta 61,3 %

   místostarosta 11,9 %

   ostatní 26,8 %
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Fotodokumentace – Olomouc
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Fotodokumentace – Praha
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Webové stránky konference

https://www.denmalychobci.cz


