
VZDĚLÁVACÍ PROJEKT MUNICIPAL
Vám nabízí praktický odborný seminář na aktuální téma: 

ZÁKON O OBCÍCH V KAŽDODENNÍ PRAXI 
OBCÍ A MĚST aneb paragrafy trochu jinak

pro starosty, místostarosty, radní, zastupitele, členy výborů i úředníky

PRAHA – 8. března 2011

 9.00 – 16.00 hodin 
Budova Automotoklubu

naproti Hlavnímu nádraží Praha
Opletalova 29, 110 00 Praha 1

Účastnický poplatek 2.400,- Kč vč. DPH. 
Kapacita 80 míst (pořadí dle přihlášek).

lektorka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová - advokátka 
známá autorka a členka redakční rady měsíčníku Moderní obec

 „I odborný seminář může být zajímavý…“

NÁŠ HOST 

Vladimír Čech – herec a moderátor

„Moje zkušenosti se samosprávou aneb je umění mluvit 

a známá tvář v politice výhodou?“ 

Cena je včetně občerstvení, publikace Profesionální zastupitel a dalších materiálů

PŘIHLÁŠKY:
Písemné: Advokátní kancelář, Olomoucká 36, 78985 Mohelnice

E-mailové a faxové přihlášky: municipal@hamplova.cz, 583453028
Přihláška formulářem – na www.hamplova.cz

mailto:municipal@hamplova.cz


Materiály, které budou k dispozici:

Vzorové plány činnosti kontrolního a finančního výboru.

Vzorový jednací řád výborů zastupitelstva s komentářem

Přehled hierarchie soudů. Vzorové výtisky měsíčníku Moderní obce. 

Tabulky pravomocí – obec s radou obce, obec bez rady obce.  

Seminář lze zařadit do povinného vzdělávání úředníků samosprávy.

PROGRAM
DOPOLEDNE

8.30 – 9.00 PREZENCE

9.00- 10.30 Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Úskalí dispozic s obecním majetkem 

- „nešťastný“ § 39 zákona o obcích v praxi (záměr, cena, dodatky…)

- platný a neplatný právní úkon obce (skrytá nebezpečí a důsledky)

- doložky podle § 41 zákona o obcích

- schvalovací procesy

- jaké změny chystá novela zákona o obcích

10.30 – 10.45 Přestávka – občerstvení

10.45 – 11.00 Má zkušenost - Blanka Kolečkářová, starostka obce Držovice

Jak nám dobrá znalost práva samospráv mnohokrát pomohla…

11.00 – 12.30 Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Efektivní obrana proti platebním výměrům – dotace a penále. 

 Vstup  – Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice

„Jak zachránit obci 160 milionů – když se ví jak…“

Obec u soudu – jako žalobce, jako žalovaná.

Právní zastoupení obce – kdy, jak a proč.

Kdo rozhoduje o podání žaloby, právní obraně, udělení plné moci.



ODPOLEDNE

12.30 – 13.00 Přestávka – občerstvení

13.00 – 14.00 Vladimír Čech – beseda 

„Moje zkušenosti se samosprávou aneb je umění mluvit 

a známá tvář v politice výhodou?“ 

14.00 – 14.15 přestávka – občerstvení

14.15 – 16.00 Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Blok napříč problematickými částmi nejen zákona o obcích 

- Nejčastější omyly při poskytování informací.

- Práce výborů a vzorové plány jejich činnosti

- Jak uzavřít smlouvu a nejčastější závažné chyby

Zajímavé soudní kauzy

V průběhu - dotazy na jakékoli téma oblasti samosprávy.

Od 16.00 Možnost individuálních konzultací.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

MEDIÁLNÍ PARTNER PROJEKTU MUNICIPAL

ECONOMIA – měsíčník MODERNÍ OBEC

Více o nás na www.hamplova.cz
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