
   

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky. 

Vážená paní, vážený pane, 

 

Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko a Mikroregionem 

Novoměstsko si Vás tímto dovolují pozvat na 

 

vzdělávací seminář v rámci projektu 

„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti 

výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“  

reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159 
 

který se uskuteční dne 27.3.2019 (povinný blok) a dne 3.4.2019 (volitelný blok)  

v Bystřice nad Pernštejnem, od 15:00 do 19:00 hod. 

v prostorách Městského úřadu, adresa Příční 405, 59301, zasedací místnost v přízemí 

 

 

Jakou formou bude seminář veden?  

 

Vzdělávací seminář bude založen na vzájemné interakci školitele a samotných účastníků, kdy 

školitelka prostřednictvím řízené diskuze zapojí všechny účastníky a seznámí je 

s jednotlivými tématy a okruhy školení.   

Cílem vzdělávacího semináře je proškolení celého zastupitelstva s využitím znalostí již 

zkušených zastupitelů, kteří své zkušenosti a poznatky mohou předat nově zvoleným 

kolegům. Smyslem je seznámit zastupitele s kompetencemi v dané funkci, a to nejen se 

základními pravomocemi, ale i jejich povinnostmi. Seminář bude veden lektorkou 

s dlouholetými praktickými zkušenosti z úrovně komunální politiky, kde působí jako 

zastupitelka města Třebíč a pro tento typ vzdělávacího programu byla speciálně vyškolena. 

 

Témata: 27.3.2019 od 15:00 hodin 

• Základní principy fungování obce 

• Role zastupitele 

• Komunikace jako klíčový faktor práce zastupitele 

 3.4.2019 od 15:00 hodin 

• Zastupitel jako hospodář – majetek: hospodaření s majetkem dle zákona o 

obcích, obecní majetek zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek; 

• Zastupitel jako hospodář – finance: rozpočet obce – navrhování, 

schvalování, plnění, kontrola, prevence zadluženosti obce; 

• Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce: strategický 

plán, strategické dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán; 

 

Lektorka: Ing. Marie Černá, zastupitelka města Třebíč 

  

Prosíme o potvrzení Vaší účasti v obou termínech.  

 

Na shledanou s Vámi se těší      Mgr. Veronika Benová 

               Manažer CSS a Mikroregionu Bystřicko 


