Program konference
9:00

Registrace účastníků, snídaňové občerstvení

9:20 – 9:30

Přivítání účastníků, představení společnosti – Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti

9:30 – 10:00 	Proč se zajímat o odpadovou politiku – Ing. Aleš Choutka
a) Očekávaná novela
b) Co říkají přehledy?
c) Motivace pro změnu a další kroky
10:00 – 10:20	Možnosti vlastního řešení odpadového hospodářství – Ing. Aneta Siobosová, Petr Podola
a) Proč vlastní řešení OH?
b) Cesty k vlastnímu řešení
10:20 – 10:40	Galerie odpadu – Ing. Arch. MAS ETH Ondřej Chybík, Ing. Arch. Ondřej Švancara
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
a) Sběrný dvůr – prostor pro prezentaci
b) Galerie odpadu – spojení technické a reprezentativní funkce
10:40 – 11:00 Dopolední přestávka coffee break
11:00 – 11:20 Přednáška zástupce odboru odpadů z MŽP
11:20 – 11:40	Projektově právní aspekty v odpadovém hospodářství – Ing. Dagmar Šmídová,
Mgr. Alena Blumensteinová
a) Analýza současného stavu OH a varianty koncepcí OH
b) Předpokládaná hodnota
c) Rizika spojená s dodatkováním smluv
d) Zpracování zadávacích a smluvních podmínek

www.obcejinak.cz

11:40 – 12:00	Dotace na zařízení pro svoz a zpracování odpadu – přednášející partnerská
dotační agentura Agroteam CZ s. r. o., Ing. Martina Svobodová
a) Druhy dotací a na co je možné je využít
b) Aktuální podmínky jednotlivých dotací
12:00 – 12:15 Chcete změnu? – Bc. Jaromír Štrup, Bc. Lukáš Tetík
a) Kroky, kterými změníme vaše odpadové hospodářství
b) Co vám přinese naše vzájemná spolupráce?
c) 3 cesty, kterými se můžete vydat
12:15 – 12:35 Energie jinak – Jiří Jantač
a) Faktory ovlivňující cenu, vývoj cen na burze
b) Na co si dávat pozor při uzavírání vašich smluv
c) Elektronická aukce – účinný a efektivní nástroj
12:35 – 12:50 Dotazy
12:50 – 12:55 Poděkování a ukončení konference
12:55 – 13:35 Oběd
13:35 – 14:30 Individuální konzultace problémů zúčastněných obcí/měst a možnosti jejich řešení

Organizátor konferencí si vyhrazuje právo změnit program na místě pro případ, že se nám podaří
zajistit zajímavé hosty například zástupce z MŽP ČR apod.

