
Krajské shromáždění SMS ČR 
Plzeňského kraje

Seminář z cyklu „Starostovský 
informační servis 2016“

Krajské shromáždění Sdružení místních samospráv Královéhradeckého 
kraje je příležitostí, jak prodiskutovat aktuální otázky týkající se fungování 
obcí a měst na krajské i celostátní úrovni. I proto tuto akci zaměřujeme 
na nejdůležitější témata, která by starostům a dalším aktérům rozvoje 
venkova neměla uniknout. Využijte rovněž jedinečné příležitosti jak 
ovlivnit budoucnost obcí a měst nejen Královéhradeckého kraje formou 
diskuse a dohody nad dalšími kroky krajského shromáždění. Uvítáme vaše 
konkrétní podněty, diskusní příspěvky i nápady.

Místo a čas setkání:

V úterý dne 28. června 2016, se zahájením ve 14.00 hodin 
(prezence od 13.30)

v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové 
(Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové).

motto SMS ČR: 

„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“



1. Prezence účastníků              13:30  – 14:00

2. Slavnostní zahájení semináře           14:00 – 14:05

3. Přivítání přítomných účastníků a hostů     14:05 – 14:10
 Jana Kuthanová, předsedkyně SMS ČR Královéhradeckého kraje

4. RUD v roce 2016 a perspektiva pro rok 2017    14:10 – 14:30
 JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

5. Aktuální výzvy v IROP a PRV: praktické rady starostům   14:30 – 15:00
 Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda SMS ČR

6. Změny přístupu státu k sociálnímu bydlení, aktuality 2016+    14:50 – 15:10
 Mgr. Zuzana Jentschke-Stöcklová, náměstkyně, MPSV (bude potvrzeno)

7. Aktuality z ÚZSVM ve vztahu k obcím Královéhradeckého kraje   15:10 – 15:30
 Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec Králové

8. Problematika rušení pošt a zavádění Pošt Partner    15:30 – 15:50
 Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

9. Další aktuality, diskuse a závěr jednání     15:50 – 16:00
   

Program semináře 28. června: 

Svou účast potvrďte na email info@smscr.cz 
do pondělí 27. června

Účast je pro členy SMS ČR zdarma.

Další informace na www.smscr.cz 

Srdečně zvou pořadatelé ze SMS ČR

motto SMS ČR: 

„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Seminář je realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mailto:info@smscr.cz
http://www.smscr.cz

