Akreditace MV ČR: AK/PV-626/2018 - AK/VE-362/2018

Mgr. Veronika Benešová
Školení pro zástupce obcí (starosty, místostarosty, tajemníky, účetní, referenty,
zastupitele). Seminář je zaměřen na interpretaci vybraných ustanovení zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na aktuální
judikaturu.

Ing. Marie Kostruhová
Na MV ČR vede odbor veřejné správy dozoru a kontroly a je zodpovědná za
koordinační, metodickou, kontrolní a dozorovou činnost v oblasti samostatné
působnosti pro všechny územně samosprávné celky. Mimo jiné se podílí na
zpracování metodických materiálů pro obce a kraje, věnuje se přednáškové
činnosti pro starosty a členy zastupitelstev.
Koordinuje a řídí vydávání právních výkladů a stanovisek vyplývajících ze zákonů o ÚSC, která reagují
na problémové oblasti v aplikační činnosti. Při své činnosti spolupracuje se zástupci krajských úřadů,
ústředních správních úřadů, a dalšími institucemi.

KDY: 18. 2. 2020 (9 – 14 hod)
KDE: Hotel Zlatá Štika (Štrossova 127, Pardubice I - Bílé Předměstí 530 03)
Obsah kurzu:









Obec v pozici veřejnoprávní korporace a s tím související práva a povinnosti
Postavení a působnost orgánů obce (zejména zastupitelstvo, rada, starosta, tajemník a orgány
zastupitelstva a rady)
Nakládání s majetkem se zaměřením na záměr a náležitosti rozhodnutí, judikatura
Práva občanů obce a dalších subjektů z hlediska zákona o obcích
Práva/povinnosti člena zastupitelstva
Dozor a kontrola výkonu samostatné působnosti
Novela zákona o obcích - zákon č. 106/2016 Sb.
Diskuse

Platba: 1 790,- / os. bez DPH
 úhrada se provádí dopředu – bude Vám zaslána Výzva k úhradě, na jejímž základě provedete
platbu nejpozději 5 dní před termínem semináře
 cena zahrnuje pracovní materiály, občerstvení a certifikát
 zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení
umístěnými na http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá
výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

KONTAKT:
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:




zasláním návratky na email stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz
telefonicky na čísle 606 535 636
online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz
Stanislava Komárková, DiS.
organizátorka

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše
školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

