
Tisková zpráva (14. 5. 2018) 

Společné školení v Hostinném 

V rámci činnosti CSS (Centra společných služeb), kterou Mariánskolázeňsko realizuje, jsme dne  
10 a 11. 5. 2018 v hotelu TECHTEX v Hostinném v Královohradeckém kraji zakončili v pořadí již třetí 
společné školení starostů členských obcí DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko. První 
společné školení starostů členských obcí DSO Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko jsme započali 
dne 7. 9. 2017 v Městském muzeu ve Stříbře. Druhé společné školení proběhlo v hotelu Krakonoš 
v Mariánských Lázních. Třetí společné školení bylo doplněno i o starosty členských obcí Svazku obcí 
Horní Labe. Lektorem školení v Hostinném „pro velký úspěch“ byl JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník 
města Hostinné a specialista pro rozvoj regionu v rámci projektu CSS. Pan Horník seznámil přítomné 
starosty se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se zaměřením na výkon funkce starosty (zastupitele) 
a úředníka, vč. příkladů z praxe. Dále si starostové obcí zopakovali zábavnou formou témata 
z předešlých školení (nakládání s majetkem, zápisy a usnesení, úřední deska atd.). Pan Horník ochotně 
zodpověděl na všechny dotazy, které byly v rámci diskuze položeny. V souvislosti s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) jsme si vyměnili zkušenosti při implementaci 
GDPR s pověřencem Svazku obcí Horního Labe Ing. Martinou Krystovou. 

Druhý den jsme měli možnost si prohlídnout jedno z nejstarších měst v Podkrkonoší - Hostinné. Mezi 
významné historické stavby v Hostinné patří budova radnice. Renesanční radnice naše starosty zaujala 
nejen svým osobitým vzhledem, ale zejména i vnitřním uspořádáním městského úřadu. Společně 
strávený den jsme doplnili prohlídkou výrobny papíru KRPA PAPER, a.s. Papírny v Hostinném mají 
nejenom dlouholetou a bohatou tradici (1835), ale přesvědčili jsme se na vlastní oči, že mají i velkou 
budoucnost.  

Děkujeme JUDr. Janu Horníkovi, který se nám po celý pobyt věnoval a připravil nám vyčerpávající 
program.  

                                                               

Daniela Morávková, specialistka CSS 

 

 

                 

 


