Pozvánka na konferenci

DEN MALÝCH OBCÍ
20. listopadu 2018 | Olomouc

27. listopadu 2018 | Praha

Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17

PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Konferenci zahájí krátkou zdravicí hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk

5

výročí
konference

Zveme Vás mto na jubilejní padesátou konferenci Den malých obcí pořádanou pro starostky, starosty
a zástupce nejen malých obcí.
Konference přináší aktuální informace z oblas rozvoje venkova, dotační poli ky či ﬁnancování, reaguje na
nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblas činnos veřejné správy. Součás programu je i výměna
zkušenos a diskuze s předními odborníky ve veřejné správě.
Pravidelně se účastní i členové vlády a náměstci dotčených rezortů. Konference Vám také poskytne prostor
pro navázání nových kontaktů s Vašimi kolegy v dalším volebním období.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA 50. KONFERENCI DMO
Úřad

IČO

Adresa

PSČ

E-mail

Tel.

Jména účastníků

Funkce

www.denmalychobci.cz/prihlaska.asp
Olomouc
Praha
20. 11. 2018 27. 11. 2018
VS: 9201118 VS: 1271118
Cena
za osobu

Veřejná správa *

890 Kč

Předplatitelé časopisu
OBEC & ﬁnance *

690 Kč

Vstupné ostatní

Počet
osob

1580 Kč

Potvrzujeme tímto, že jsme za pracovníky přihlášené na DMO 50 uhradili dne ..........................................
poplatek v celkové výši ............................ Kč z našeho účtu č. .....................................................................
VS: 9201118 (Olomouc) ** / VS: 1271118 (Praha)** ve prospěch účtu č. 4748315369/0800.
Uzávěrka přihlášek 7 dní před konáním akce. * Při platbě v den akce a po akci cena 1580 Kč/os. ** Nehodící se škrtněte.
Doklad o přijetí platby po úhradě vystaví Český zavináč, z. s., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČO 70837457.

Razítko a podpis

Počet
osob

Témata konference
BLOK MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Dotační tuly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019

www.denmalychobci.cz

BLOK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Moderovaná diskuse Janem Pokorným
Voda a odpady – legisla va stávající i budoucí
Problema ka dotací pro malé obce
Státní fond Životního prostředí

Nedílnou součás

konference je i doprovodná výstava

BLOK MINISTERSTVA VNITRA ČR
Základní principy činnos orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR

dětských hřišť či veřejného osvětlení. Dále jsou to specializo-

ﬁrem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským
úřadům. Vystavovatelé jsou z řad dodavatelů informačních
systémů, GIS, městského mobiliáře, komunální techniky,
vané konzultační společnos či dodavatelské ﬁrmy z oblas
zpracování odpadu, vodohospodářství, ﬁnančních služeb či
ekologických řešení pro venkov.

BLOK MINISTERSTVA FINANCÍ
Vývoj a výhled ﬁnancování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legisla vní změny ﬁnancování obcí pro rok 2019



Podrobný program naleznete na webových stránkách
konference před akcí



Účastník obdrží při registraci sborník přednášek včetně
dalších skových materiálů



U příležitos jubilejního konání je pro každého účastníka
připraven malý dárek



V průběhu konference je zajištěno občerstvení a po
skončení programu oběd



Zahájení konference v 900 hod., předpokládané ukončení
ve 1330 hod.

PRODUKCE
A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Český zavináč, z. s.
TRIADA, spol. s r. o.
PONCA, spol. s r. o.

SPOLUPOŘADATELÉ
Časopis OBEC & ﬁnance
Komora obcí při SMO ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR


Přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na registrace@denmalychobci.cz

V případě naplnění kapacity sálu si pořadatel vyhrazuje právo
zastavit příjem přihlášek.
Odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním konference.
Při pozdějším stornu nebo neúčas pořadatel poplatek
nevrací. Vstup na konferenci je možný pouze na základě
vstupenky, kterou každý účastník obdrží po uhrazení poplatku.
Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/2000 Sb.
Souhlas s využi m elektronické adresy lze odvolat v souladu se
zákonem 480/2004 Sb. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas
se Všeobecnými podmínkami konference DMO, které jsou
uveřejněny na www.denmalychobci.cz, včetně zásad pořizování
audio a video záznamů.

TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9 - Libeň

