Pozvánka na historicky první setkání starostů a zastupitelů
z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Místo konání: Městský sál, Úpice (naproti kanceláři MAS KJH)
Termín: 26.03.2019 (úterý) od 16:00 hodin
Program:
15:45 Registrace v předsálí
16:00 Zahájení
1) Představení Svazku obcí Jestřebí hory (SOJH), Společenství obcí Podkrkonoší (SOP)
a Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. (MAS KJH)

2) Zákon o obcích v kostce 1. díl – JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník Městského úřadu
Hostinné
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
a)
•
•
•
•
•

Úvodní otázky
občanskoprávní odpovědnost ve světle výkladu MV
postavení zastupitelů
práva zastupitelů
povinnosti zastupitelů
práva občanů obce

b)
•
•
•
•

Orgány obce
jak a které orgány obce fungují
kompetence orgánů obce a jejich vzájemné vztahy
rozbor vyhrazených pravomocí zastupitelstva a rady
výbory a komise

c)

Diskuze

Po skončení školení bude následovat neformální diskuze s občerstvením.
Parkování je možné na přilehlém parkovišti před Městským sálem v Úpici.
Pod odkazem níže se, prosím, zaregistrujte na setkání.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdyp54MKbVAY37qiL66fWxJ4UXmZKPi
BmJ9VuNX9pNt_HT3A/viewform?usp=sf_link

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci se Společenstvím obcí Podkrkonoší, Svazkem
obcí Jestřebí hory a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. si Vás tímto dovolují pozvat na
vzdělávací seminář, který bude založen na vzájemné interakci školitele a samotných
účastníků, kdy školitel prostřednictvím řízené diskuze zapojí všechny účastníky a seznámí je
s jednotlivými tématy a okruhy školení.
Cílem vzdělávacího semináře je proškolení všech účastníků a využít znalostí již zkušených
zastupitelů, kteří své zkušenosti a poznatky mohou předat nově zvoleným kolegům. Smyslem
semináře je seznámit zastupitele s hlavními principy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), a s obsahem právní úpravy obsažené v tomto zákoně. Zastupitelé tak získají rámcový
přehled o základních aspektech tohoto zákona.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

