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POZVÁNKA 
na odborný seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty  

MAS Pardubického kraje 
 

 

TÉMA:   ÚČETNICTVÍ OBCE, SVAZKU OBCÍ - LEGISLATIVA    

KDY:    11. 5. 2017, zahájení v 9.00 hod.  

KDE:    konferenční prostory Zámecké restaurace Choltice 

FORMA:   kulatý stůl 

 

PROGRAM:   aktuální legislativa platná od 6. 2. 2017  

9.00 – 11.00 hod.  

 novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků 

 zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

 formy zveřejňování smluv 

nové povinnosti ÚSC a SO při zveřejňování závazných dokumentů, např. rozpočty, rozpočtová opatření, 

střednědobé výhledy, závěrečné účty a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nové lhůty na zveřejňování, 

sankce za porušení těchto povinností, atd. 

 praktické ukázky 

 diskuze, otázky (prosíme zaslat předem s potvrzením účasti či připravit s sebou), odpovědi 

 

FACILITÁTOR:  Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o. 

ODBORNÝ LEKTOR:    Bc. Jana Petržilková, PETRŽILKOVÁ ÚČTO s.r.o. (účetnictví obcí, SO, 

    PO, FO, MAS) 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 250,-Kč 

 
Účastníci obdrží přehledný materiál se zpracovanými informacemi.  

 

    

_______________________________________________________________________________ 
 

Informace pro účastníky: 
 Prosíme o závazné potvrzení vaší účasti nejpozději do 3. 5. 2017 na e-mailovou adresu: vn.konzult@gmail.com   

 Na akci je omezený počet účastníků, aby byla možná interaktivní diskuze, vaše účast bude registrována dle došlého 

data, na základě vašeho potvrzení účasti vám bude potvrzena registrace   

 Úhradu vložného nutno provést společně se závazným potvrzením účasti do uvedeného termínu: 

       vložné:   250,-Kč/účastník   

číslo účtu SO ZL:  1206054359/0800  

variabilní symbol:    11052017  

specifický symbol:   název obce/ subjektu              

zpráva pro příjemce:   v případě, že subjekt přihlašuje na akci více osob - uvést jejich počet/jména 

(úhrada v hotovosti na akci není možná!) 

 SO Za Letištěm po úhradě vložného vystaví fakturu – daňový doklad. 

 

 Na vaši účast se těší 

                                            za RŠOV  

               Mgr. Josef Vodrážka, předseda SO Za Letištěm 

                                                                                                  MVDr. Zuzana Dvořáková, pověřená řízením akcí 

 

                                                                                                                        za organizátory K.Korejtková 

           vn.konzult@gmail.com, 606436659 
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