CYKLUS KURZŮ
PRO (NOVÉ) STAROSTY A
DALŠÍ ZASTUPITELE ČI RADNÍ
Na podzim 2014 rozhodnou voliči o novém obsazení zastupitelstev obcí, městysů, měst,
statutárních měst, jejich městských částí či městských obvodů, hlavního města Prahy a jeho
městských částí. Institut pro veřejnou správu Praha v této souvislosti naváže na dobré
zkušenosti z uplynulých čtyř let a opět nabídne členům zastupitelstev a rad, zejména pak
starostům obcí, městysů a měst možnost rozšířit si své znalosti a zdokonalit své dovednosti
potřebné pro řádný výkon jejich zodpovědné funkce.

CHARAKTERISTIKA CYKLU KURZŮ:


jde o volný cyklus 2 – 3denních prezenčních kurzů



dle náročnosti a rozsahu probírané problematiky jsou kurzy dotované 16 – 20 hodinami
výuky



vždy se bude jednat o mozaiku složenou z několika dílčích témat; při jejich výběru bude
kladen důraz na platnou legislativu důležitou pro každodenní život obcí



kromě výkladu bude výuka zahrnovat také různé formy praktických cvičení



kurzy dále účastníkům poskytnou platformu pro vzájemnou výměnu dobrých i špatných
zkušeností a pro konzultace probírané problematiky s předními odborníky v příslušné
oblasti



jednotlivé části cyklu jsou na sobě vzájemně nezávislé, kurzy je tedy možné absolvovat
samostatně (v libovolném pořadí)



kurzy budou realizovány ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha
v Benešově



ke každému kurzu získají jeho účastníci řadu užitečných studijních materiálů (např.
výtisky prezentací lektorů, texty probíraných zákonů, metodické pomůcky, příručky,
skripta a podobně)

TÉMATA KURZŮ:
V rámci cyklu kurzu počítáme se zařazením zejména těchto dílčích témat:


systém veřejné správy v České republice



orgány obce a jejich kompetence, výbory zastupitelstva obce a komise rady obce



zastupitelstvo obce (zasedání a jeho vedení, jednací řád, zápisy, usnesení, práva a
povinnosti členů zastupitelstva)



právní řád České republiky, právní předpisy obcí



práva občanů obce



svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů



hospodaření obcí (např. tvorba rozpočtu obce, nakládání s majetkem, přezkoumání
hospodaření, finanční kontrola, zavádění a správa místních poplatků)



zadávání veřejných zakázek



nový občanský zákoník a jeho vliv na život obce



postavení obce jako zřizovatele škol a školských zařízení



komunikace představitelů obce s médii

ODBORNÝ GARANT CYKLU KURZŮ:
JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D.:


absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze



v letech 2008 – 2010 pracoval na odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra; zde se mj. věnoval výkladu zákona o obcích; od roku 2009 působil jako vedoucí
oddělení kontroly téhož odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti územních
samosprávných celků)



v letech 2006 – 2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen
zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru



od roku 2010 se věnuje problematice boje s korupcí, a to v současné době na Úřadu
vlády ČR



s Institutem pro veřejnou správu Praha spolupracuje od roku 2009 – působí jako lektor a
člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků



podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“,
v současné době je členem jeho redakční rady



je autorem publikací a článků z oblasti územní samosprávy a z oblasti boje s korupcí

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PERSONALISTY A ZÁJEMCE:
Mgr. Petr KUŠ:


zaměstnanec oddělení vzdělávání Institutu pro veřejnou správu Praha, manažer cyklu
kurzů, mj. spoluautor publikací „Obecní zřízení“, „Uzemní samosprávné celky“ a
„333 cvičení z veřejné správy“



telefon: 224 241 278 nebo 736 610 246, e-mail: p.kus@institutpraha.cz

