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ÚTERÝ 13. dubna 2021 

 

Radka Vladyková 

výkonná ředitelka 

Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 

Michala Hergetová 

Moderátorka 
 

 

 
DOTAZY ŽIVĚ NA SLI.DO Kód akce: #KS2021 
 

8.30 – 8.40   Úvodní slovo 

• FRANTIŠEK LUKL, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov 

• RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
 

8.40 – 8.44  Prezentace generálního partnera Krajských setkání 2021 –  

           ČEZ ESCO  

8.44 – 9.04  Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, SMO ČR 

• Podpora absorpční kapacity měst a obcí 

• Mezinárodní vztahy a obnovení zahraniční spolupráce po období COVID-19 

 
9.04 – 9.18  Projekty Svazu 
 
9.18 – 9.38  SMO ČR 

• Aktuálně z legislativ 
 
9.38 – 9.52  Právní poradna Svazu, zástupce KVB, advokátní kancelář 

 
9.52 – 9.54 Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2021 –  
                    Česká spořitelna 
 

9.54 – 10.08 Diskuze 
 
10.08 – 10.53  Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Poplatek z pobytu a jeho digitalizace  
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• Informace k dotačním titulům pro obce a občany v roce 2021 a plán do dalších let 
(za účelem možnosti obcí a měst vypracovat si tzv. Fahrplan a podpořit i občany) 

• Informace o dotacích z EU za rezort MMR a nastavení nového plánu  

• zástupce sekce evropských a národních programů (téma IROP, národní dotační 
tituly MMR, programy územní spolupráce) 

• nebo MMR – ORP (SRR, Akční plán SRR a s ním spojené dotační tituly) 
 
10.53 – 10.55  Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2021 – EKO-KOM 
 
10.55 – 11.09  Diskuze 
 
11.09 – 11.29  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Informace k nastavení systému sociálních služeb v roce 2021+ včetně jejich 
financování (aktuální vývoj okolo novely z. 108/2006 Sb.) 
Systém financování sociální práce na obcích a jeho budoucí podoba 
Možnosti obcí při péči o seniory v době pandemie 

• Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení Sekce podpory seniorů 

• David Pospíšil, ředitel Odboru sociálních služeb a sociální práce   
 
11.29 – 11.30  Prezentace partnera Krajských setkání 2021- EPSON 
 
11.30 – 11.44  Diskuze  

 
11.44 -  12.10  Ministerstvo životního prostředí 

• Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů  
Státního fondu životního prostředí 

 
12.10 – 12.11  Prezentace partnera Krajských setkání 2021- I-TECH Czech 
 
12.11 – 12.25  Diskuze 
 

12.25 – 12.30  Závěr Krajského setkání, ukončení 

• RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
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ČTVRTEK 15. dubna 2021 

 

Radka Vladyková 

výkonná ředitelka 

Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 

Michala Hergetová 

Moderátorka 
 

DOTAZY ŽIVĚ NA SLI.DO Kód akce: #KS2021 
 

8.30 – 8.33  Úvodní slovo 

• RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
 

8.33 – 8.37 Prezentace generálního partnera Krajských setkání 2021 –  

                   ČEZ ESCO 
 
8.37 – 8.47  Úřad pro hospodářskou soutěž 

• Petr Mlsna, předseda 
 

8.47 – 10.02  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Aktuální praxe v odpovědném veřejném zadávání 

• Leona Gergelová Šteigrová,   

• Eva Chvalkovská 
 
10.02 – 10.04  prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2021 – Česká spořitelna  
 

10.04 – 10.19  Diskuze 

 
10.19 – 10.44  Ministerstvo vnitra 

Volby 2021 - aktuální informace k vývoji v této oblasti a aktuální témata z Odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly 

• Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a 
územní samosprávy (pověřen řízením) 

• Miroslav Veselý, ředitel Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
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10.44 – 10.46 

• Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2021 – EKO-KOM 
 

10.46 – 10.59  Diskuze 
 
10.59 – 11.17  Představení výzkumu Město pro byznys 
 
11.17 – 11.18  Prezentace partnera Krajských setkání 2021- EPSON 
 

11.18 – 11.33  Ministerstvo životního prostředí 
Odpadové hospodářství – zvýšení poplatku z odpadu versus třídící sleva? Jak naučit 
občany třídit? Aneb praktické rady k postupu obcí a měst dle nové právní úpravy  

• Berenika Peštová – náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního 
prostředí  

• Štěpán Jakl – vrchní ministerský rada 
 

11.33 – 11.48  Ministerstvo zemědělství  
Aktuální legislativa k vodovodům a kanalizacím – novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, kterou se stanoví pravidla pro tvorbu finančních prostředků obnovy vlastníků 
vodohospodářského majetku 

• Aleš Kendík – náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství  
 

11.48 – 12.13  Ministerstvo zdravotnictví 

• vystoupení zástupce Ministerstva zdravotnictví (v jednání) 

• aktuální situace 
 
12.13– 12.14  Prezentace partnera Krajských setkání 2021- I-TECH Czech 
 
12.14– 12.26  Diskuze 
 
12.26 – 12.30  Závěr Krajského setkání, ukončení 

• FRANTIŠEK LUKL, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov 

• RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR 
 

Generální partner 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partneři 

 


