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Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, 
 

Vás srdečně zve na seminář realizovaný v rámci projektu 

,,Program obnovy venkova STUDNICE VZDĚLÁVÁNÍ 2010 

klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova“ podpořeného Královéhradeckým krajem 

„Vzdělávání pro nové zastupitele 

a nejen pro ně“ 

29. a 30. listopadu 2010  od 16:00 – 19:00 hodin 
 

v Penzionu Olga v České Skalici -Třída TGM, vedle Penny marketu. 

 

6. a 7. prosince 2010  od 16:00 – 19:00 hodin 
 

ve Vile Čerych v České Skalici – Křenkova 477. 

 

Program: 
Vzdělávání je určeno pro nově zvolené zastupitele na malých obcích, ale i dalším 

aktivním občanům se zájmem o tuto problematiku. Seminář bude vycházet z příručky pro 

zastupitele na obcích a zákona o obcích, bude rozdělen do dvou na sebe navazujících bloků. 

Jeho zaměření bude jak teoretické, tak nebudou chybět ani postřehy z praxe, zkušenosti a reflexe 

k tématům od jednotlivých přednášejících. Samozřejmostí bude vymezený prostor pro dotazy a 

diskuzi zúčastněných. Své dotazy můžete zasílat i předem v určené kolonce v návratce.  

Seminářem bude provázet Jiří Kmoníček, projektový manažer Centra rozvoje Česká Skalice. 

 

V listopadovém bloku (pondělí 29. a úterý 30. listopadu) se témata zaměří především na 

rozsah pravomocí zastupitele a obce samotné, zasedání a porady na obcích, fungování výborů, 

jednací řád, zapojování veřejnosti, co to jsou a k čemu slouží Dobrovolné svazky obcí, Místní 

akční skupiny a program Leader apod.  

Přednášet budou Zdeňka Hovorková (manažerka MAS Mezi Úpou a Metují, místostarostka obce 

Vysokov) a Ing. Helena Toldová (starostka obce Studnice). 

 

Prosincový blok (pondělí 6. a úterý 7. prosince) bude zaměřen na dotační možnosti obce, 

hlavní rozvojové směry obce, strategické plánování a dokumenty, financování akcí, soutěž 

Vesnice roku apod. Přednášet budou Ing. Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice nad Úpou), 

Zdeňka Hovorková a Jiří Kmoníček. 

 
Kapacita sálů je omezena, závazné přihlášky na seminář přijímáme do pátku 19. listopadu 2010.  

V případě zájmu o nabízené školení, prosíme o vyplnění návratky a její následné zaslání zpět  

na e-mailovou adresu: martina@centrumrozvoje.eu,  

případně poštou, na adresu: Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03, Česká Skalice.  

 
Pro další informace se obracejte na Martinu Vavrdovou, +420 777 232 410. 

Účast na semináři je bezplatná. 
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NÁVRATKA 

Závazně se přihlašuji jako účastník semináře 

„Vzdělávání pro nové zastupitele a nejen pro ně“, 

konaného ve dnech  

29. a 30. listopadu 2010 od 16:00 – 19:00 v Penzionu Olga v České Skalici. 

6. a 7. prosince 2010 od 16:00 – 19:00 ve Vile Čerych v České Skalici. 

 

Jméno: .....................................................................................................................  

Adresa trvalého bydliště: ......................................................................................  

Vysílající obec nebo subjekt: ................................................................................  

E-mail: ............................................................  

Telefon: ..........................................................  

Datum: ...........................................................  

Dotaz, který si přeji zodpovědět v průběhu semináře:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Vyplněné návratky zasílejte nejpozději do pátku 19. 11. 2010 na adresu:  martina@centrumrozvoje.eu. 


