Podrobná anotace kurzu
Hospodaření s majetkem obcí, kraje
nebo organizační složky státu
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Termín 19. března 2020, 9:00 - 15:00

Cena 1 990 Kč (Pro úredníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se všemi relevantními aspekty hospodaření s majetkem
obcí nebo kraje v návaznosti na zákon 128/2000 Sb., o obcích, resp. zákon129/2000 Sb., o krajích.
Kurz se zaměří zejména problematiku zajištění všech povinností obce či kraje při hospodaření
s majetkem v souladu s povinností péče řádného hospodáře, přičemž významná pozornost bude
věnována problematice ceny obvyklé.
Další podstatnou součástí kurzu bude rozhodovací proces o majetkových dispozicích ve volených
orgánech obce či kraje a s tím souvisejících zveřejňovacích povinnostech (Povinnost zveřejnit
záměr, zveřejňování v registru smluv, atd.).
Poslední část kurzu se zaměří na hlavní principy a postupy při kontrole hospodaření a správného
nakládání s majetkem obce či kraje.
Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto
více než žádoucí. Účastníci kurzu mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před
konáním kurzu) na kontaktní e-mail kristof@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název kurzu
a datum jeho konání).
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Obsah kurzu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní principy hospodaření s majetkem obce
Majetek obcí a jeho možné třídění (věc hmotná a nehmotná)
Přímá a nepřímá správa obecního majetku
Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem a cena obvyklá
Povinnost péče řádného hospodáře
Povinnost zveřejnit záměr
Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici
Uzavření smlouvy a zveřejňování smluv v registru smluv
Kontrola hospodaření

Lektorka kurzu

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, autorka
komentáře k občanskému zákoníku, autorka učebnic občanského
práva, emeritní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, více
než patnáct let praxe v oblasti vzdělávání
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