
 

 

 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 
dovolujeme si Vás tímto informovat o připravované konferenci s názvem STRATEGIE 2020, kterou připravujeme 

s laskavou podporou obce Modrava.   

 
Termín konání:  20. 10. 2011 – 21. 10. 2011  

Místo konání: Klostermannova chata (www.klostermannovachata.cz) - Modrava 

 
RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE VE ČTVRTEK  20.10. 2011: 
 

14,00 – 14,15  Uvítání starostou obce Modrava Ing. Antonínem Schubertem. 
 

14,15 – 15,00  Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? 

Řešitelský tým pod vedením doc. Ing. Ivany Faltové Leitmanové, CSc. Vás seznámí s výstupy projektu 

Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Název projektu je „Venkovský 

prostor – prostor pro žití nebo pro dožití?“, a má za cíl vytvořit modelové strategie venkovského 

prostoru. Dosavadní výstupy projektu pro Vás mohou být zajímavou inspirací při tvorbě vizí a cílů 

Vašich rozvojových plánů.  
 

15,00 – 15,30 Coffee break  
 

15,30 – 17,00 Princip strategie a metodika tvorby strategie obce, města … 

V této části budete seznámeni s hlavními principy a důvody pro tvorbu strategických plánů 

a dokumentů.  Zvýšená pozornost bude věnována metodické části, kdy Vás odborníci z novi solutions 

– Ondřejka Harvalíková a Jan Král, BBS podrobně seznámí s úskalími, konkrétními postupy 

a případovými studiemi.  
 

17,00 – 17,15  Přestávka 
 

17,15 – 18,00 Role mezinárodního letiště České Budějovice v rozvoji Jihočeského a Plzeňského kraje 

Se současným provozem Letiště České Budějovice a plánovanou modernizací vedoucí k provozování 

veřejného mezinárodního letiště Vás seznámí tisková mluvčí Mgr. Martina Vodičková a Ing. Ladislav 

Ondřich, ředitel a předseda představenstva společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.  
 

18,00 – 18,10  Přestávka 
 

18,10 – 18,45 Vhodné dotační tituly pro rozvoj obcí do roku 2013  

Poskytneme Vám aktuální přehled o možnostech získání finančních prostředků pro realizaci Vašich 

rozvojových aktivit ze SF EU, ale také z grantových programů relevantních ministerstev 

a z grantových programů Jihočeského kraje, se kterými Vás seznámí Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí 

odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje. 
 

19,00  Společná večeře, po které můžete trávit svůj čas dle vlastní nálady. Například u příjemné debaty 

s ostatními účastníky konference, nebo můžete využít možností hotelu či jiných zařízení na Modravě. 

 

 

 

 



 

 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE V PÁTEK 21. 10. 2011:
 

Snídaně 
 

9,00 – 9,30  Pomoc při získávání a aktualizaci

 Současné informační systémy (MIS, GIS)

ochuzeny o prvek reality a podávají tak informace pouze zprostředkovaně

GEFOS trade s.r.o. Ing. Jaroslava Urbánková 

vizuálním informacím. Představí p

 

9,35 – 10,30 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Ing. arch. Jiří Brůha ze společnosti A+U DESIGN s.r.o. 

s plánem rozvoje Jihočeského kraje na příštíc

nejdůležitějšími rozvojovými plochami, rozvojem rekreace a plánem ochrany krajiny a přírodních 

hodnot. 
 

10,30 – 10,45 Coffee break 

 

10,45 – 11,45 Rozvoj obce z pohledu investora

Zástupce investorů pan Michal Hřebík 

a možnostech vstupu investora
 

11,45 – 12,00 Závěr konference – Ondřejka Harvalíková majitelka novi solutions
 

12,00 Společný oběd, po kterém máte možnost využ

Šumavy.  
 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

 Konference bude zahájena ve čtvrtek 

hodin.  

 Počet míst je omezený pouze pro 25 účastníků

 Účastník bude závazně přihlášen po připsání účastnického poplatku ve výši 1

včetně DPH) na účet firmy Ondřejka Harvalíková, která je organizátorem této akce. 

ubytování, stravu (večeři, snídani, oběd, dvakrát 

 V případě Vašeho zájmu o účast

a podrobné informace.  

 Kontaktní osobou za naší firmu je 

frantikova@novisolutions.com,  

mobil:    +420 606 647 827 

telefon:  +420 387 204 529 
 

Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete využít naší nabídky a společně s
 

S přáním krásného léta  
 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE V PÁTEK 21. 10. 2011: 

získávání a aktualizaci dat do městských a obecních informačních

oučasné informační systémy (MIS, GIS) poskytují mnoho důležitých a nezb

ochuzeny o prvek reality a podávají tak informace pouze zprostředkovaně

GEFOS trade s.r.o. Ing. Jaroslava Urbánková osvětlí, jak můžete získat okamžitý přístup k aktuálním 

Představí princip získávání a aktualizace dat ve vysoké kvalitě.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje  

ze společnosti A+U DESIGN s.r.o. Vás seznámí, v rámci zásad územního rozvoje, 

plánem rozvoje Jihočeského kraje na příštích 20 let. Zejména s dopravními prioritami, 

nejdůležitějšími rozvojovými plochami, rozvojem rekreace a plánem ochrany krajiny a přírodních 

pohledu investora  

pan Michal Hřebík s Vámi bude debatovat „u kulatého stolu“

investora do společných projektů.  

Ondřejka Harvalíková majitelka novi solutions 

kterém máte možnost využít času k prohlídce obce Modrava či jiných koutů 

 

ve čtvrtek 20. října 2011 ve 14,00 hodin a ukončena v

Počet míst je omezený pouze pro 25 účastníků. 

Účastník bude závazně přihlášen po připsání účastnického poplatku ve výši 1 800,

včetně DPH) na účet firmy Ondřejka Harvalíková, která je organizátorem této akce. 

, stravu (večeři, snídani, oběd, dvakrát coffee break).  

případě Vašeho zájmu o účast, nás prosím kontaktujte a my Vám obratem zašleme daňový doklad 

Kontaktní osobou za naší firmu je Ing. Lucie Frantíková:  

 

Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete využít naší nabídky a společně s námi strávíte svůj čas v

Ondřejka Harvalíková
ředitelka a majitelka

informačních systémů (MIS) 

poskytují mnoho důležitých a nezbytných informací, ale jsou 

ochuzeny o prvek reality a podávají tak informace pouze zprostředkovaně. Jednatelka společnosti 

okamžitý přístup k aktuálním 

získávání a aktualizace dat ve vysoké kvalitě. 

rámci zásad územního rozvoje, 

h 20 let. Zejména s dopravními prioritami, 

nejdůležitějšími rozvojovými plochami, rozvojem rekreace a plánem ochrany krajiny a přírodních 

„u kulatého stolu“ o podmínkách 

prohlídce obce Modrava či jiných koutů 

v pátek 21. října 2011 v 12,00 

800,- Kč bez DPH (2 160,- Kč 

včetně DPH) na účet firmy Ondřejka Harvalíková, která je organizátorem této akce. Cena zahrnuje: Sborník, 

nás prosím kontaktujte a my Vám obratem zašleme daňový doklad 

námi strávíte svůj čas v srdci Šumavy. 

Ondřejka Harvalíková 
ředitelka a majitelka 


