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110 00 Praha 1 - Nové Město

Agentura RES,s.r.o.
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381 01 Český Krumlov

Konšel
Podpora vzdělávání zastupitelů měst a obcí

Vysoká škola CEVRO Institut a Agentura RES si dovolují Vám nabídnout ucelený
program vzdělávání zastupitelů.
Tento program je postaven na základě zkušeností a poptávky osob činných v obecních
a městských zastupitelstvech. Je rozdělen do jednotlivých bloků, absolvovat je možné
všechny, nebo jen vybrané.
BLOK I.:
1. Co znamená být zvolen členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti
obecně, ústavní a právní základ obcí, vztah obec a stát
2. Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva a
mezi nimi
3. Další orgány obce - práva a povinnosti člena ve vztahu k nim a vztahy mezi
nimi
BLOK
1.
2.
3.
4.

II.:
Obec v systému veřejné správy
Obec a její samostatná působnost
Hospodaření obce
Obec a obecní úřad

BLOK
1.
2.
3.

III.:
Rukověť člena obecního zastupitelstva – krok za krokem v obci
Právní akty obce, úřední listiny obce a jejich náležitosti
Jednání kolegiálních orgánů – příprava, organizace, hlasování, zápisy apod.

BLOK IV.: (doporučení zejména pro statutární / velká města)
Blok věnovaný tzv. měkkým dovednostem ve vazbě na výkon funkce člena
obecního zastupitelstva.
Lektory jsou pracovníci zkušení v záležitostech obcí, právníci, vysokoškolští
pedagogové a další odborníci. Využijte našeho týmu, který má zázemí vysoké školy
s akreditovaným bakalářským studijním programem Veřejná správa.
Připravíme program dle Vašeho přání. Kontaktujte nás a my Vám sdělíme podrobnosti
a dle rozsahu programu i cenovou kalkulaci. Školení se může konat ve Vašich
prostorech, nebo místo zajistíme my.
Informace a objednávky:
Jiří Kozák
Vedoucí projektového oddělení
CEVRO Institut, o.p.s.
Jiri.Kozak@vsci.cz, www.vsci.cz
Tel.: +420 221 506 720
Mobil: +420 603 849 568

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola zaměřená na oblast
společenských věd. VŠCI má akreditaci ke studiu ve studijních
programech Právní specializace (se studijním oborem Veřejná
správa) a Politologie (se studijním oborem Politologie a mezinárodní
vztahy). Studium, jehož společným základem je vedle společenských věd i ekonomie,
klade hlavní důraz na praktické využití v oblasti veřejného života. VŠCI nabízí i
disciplíny spjaté s moderními metodami řízení. Absolventi získají uplatnění jako
pracovníci veřejné správy, politických stran, neziskových organizací, orgánů EU a
NATO. Dále se uplatní jako političtí analytici a konzultanti či novináři. Zakladatelem
VŠCI je CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. (www.vsci.cz)
CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie je občanské sdružení založené
v roce 1999. Jeho cílem je přispívat k rozvoji lidského potenciálu a
propagaci pravicové politiky v České republice. Mezi aktivity CEVRO patří
vydávání časopisu CEVRO Revue, organizování Liberálně-konzervativní
akademie, tj. jednoročního mezioborového studia pro osoby činné nebo
mířící do veřejného života, organizování konferencí, seminářů a diskusí po
celé ČR, vydávání publikací. (www.cevro.cz)
Agentura RES,s.r.o. je vzdělávací instituce s akreditací Ministerstva vnitra
pro vzdělávání úředníků územní samosprávy, číslo akreditace AK I./I128/2004 a současně je také akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro
vzdělávání pedagogických pracovníků číslo akreditace 19 108/05-25, ze dne
18.5.2005. Agentura RES byla založena v roce 2001. Lektorský sbor je budován ze
zkušených vysokoškolských učitelů a vysoce kvalifikovaných pracovníků z praxe.
(www.res-ck.wz.cz)

