
 

 

 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
dovolujeme si Vás tímto pozvat na II. ročník KONFERENCE STRATEGIE 2020.   

 
Termín konání:  19. 4. 2012 – 20. 4. 2012  
Místo konání: Klostermannova chata (www.klostermannovachata.cz) - Modrava 
 
RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE VE ČTVRTEK  19. 4. 2012: 
 
14,00 – 14,15  Přivítání všech zú častn ěných s krátkým audiovizuálním vstupem 
  Ondřejka Harvalíková, jednatelka a ředitelka společnosti Novi Solutions, s.r.o. 
 
14,15 – 14,45  Modelové strategie pro rozvoj venkova  

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. – děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích Vás seznámí s možnými strategiemi rozvoje venkova na příkladech konkrétních obcí.  
Tuto typologii navrhl řešitelský tým pod vedením doc. Ing. Ivany Faltové Leitmanové, CSc. v rámci 
projektu „Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití?“ 
 

14,45 – 15,00 Coffee break  
 
15,00 – 16,00 Tvorba a realizace rozvojové strategie obce Slatin a 

V této části Vás Ondřejka Harvalíková, jednatelka a ředitelka Novi Solutions, s.r.o. seznámí s hlavními 
principy a důvody pro tvorbu rozvojových strategií. Hned po tomto krátkém úvodu starosta obce Ing. 
Václav Vachuška ve spolupráci s projektovým manažerem Novi Solutions, s.r.o. Janem Králem, BBS, 
představí rozvojovou strategii obce Slatina, včetně průběhu její tvorby.   

 
16,00 – 16,30  Přestávka 
 
16,30 – 17,30 Princip a postup tvorby strategie udržitelného roz voje cestovního ruchu  

Tato část konference bude věnována tvorbě strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu v obcích. 
Zvýšená pozornost bude věnována metodické části, kdy Vás Ondřejka Harvalíková a externí poradce 
a spolupracovník firmy Novi Solutions, s.r.o., Ing. Petr Štumpf, podrobně seznámí se 
smyslem, úskalími, konkrétními postupy a případovými studiemi strategií udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu v obcích. 

 
17,30 – 17,45  Přestávka 
 
17,45 – 18,45 Úspora energií v souvislosti s energe tickou a bytovou koncepcí komunit 

Lukáš Květoun, leader skupiny BARX, představí nekonvenční řešení v oblasti energetiky a staveb 
v souvislosti s nevyužívaným potenciálem, který je z hlediska tvorby dlouhodobých strategických 
řešení rozvoje přínosný pro budování dlouhodobých aktiv, či hodnot, které svým přístupem, pohledem 
a principem mění lidské a společenské závazky v dlouhodobě přínosná aktiva.  

 
 

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 20. 4. 2012: 
 
Snídan ě 
 
9,00 – 9,30  Péče o kulturní d ědictví jako nedílná sou část strategií rozvoje obcí a m ěst   

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. 

 
9,35 – 10,05 Nástroje k efektivnímu využití geoprostorových inf ormací o území obce 

Zástupci společnosti CAD Studio a.s. Jakub Bican a Petra Trojanová Vám představí zdroje užitečných 
GIS dat v ČR (WMS, katastr, Google, správci sítí), mapová data na mobilních zařízeních (telefony, 
tablety), praktické nástroje pro zobrazení a analýzu výkresových a GIS dat, informační databáze 
MINIS a EU INSPIRE, které Vám mohou velmi usnadnit Vaší každodenní práci.  

 
10,05 – 10,30 Coffee break 
 
10,45 – 11,45 Praktické využití geoprostorových informací …   

Ing. arch. Jiří Brůha ze společnosti A+U DESIGN s.r.o. Vám na konkrétních příkladech ukáže, jak 
můžete reálně a účelně využít územní plány v grafické a elektronické podobě k dalším praktickým 
aplikacím, například využití různých informačních vrstev-majetkové vztahy, souřadnice, on line 
inženýrské sítě apod. 
 

11,45 – 12,00 Závěr konference – Ondřejka Harvalíková jednatelka a ředitelka Novi Solutions, s.r.o. 
 
12,00 Společný oběd, po kterém máte možnost využít času k prohlídce obce Modrava či jiných koutů 

Šumavy.  
 
ZÁKLADNÍ ORGANIZA ČNÍ INFORMACE: 

 Konference bude zahájena ve čtvrtek 19. dubna 2012 ve 14,00 hodin a ukončena v pátek 20. dubna 2012 ve 
12,00 hodin.  

 Počet míst je omezený pouze pro 25 ú častník ů. 
 Účastník bude závazně přihlášen po připsání účastnického poplatku ve výši 1 800,- Kč bez DPH (2 160,- Kč 
včetně DPH) na účet firmy Novi Solutions, s.r.o., která je organizátorem této akce. Cena zahrnuje: Sborník, 
ubytování, stravu (večeři, snídani, oběd, dvakrát coffee break).  

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

 Kontaktní osobou za naši společnost je paní Jana Vodáková :  
vodakova@novisolutions.com,  
mobil: +420 606 647 833 
telefon: +420 387 204 734 
 

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

S přáním hezkých dnů  
 

Ondřejka Harvalíková 
ředitelka a jednatelka 


