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LZE
Lze řídit obec jako firmu
Kurz je zaměřený na teorii a praxi manažerských funkcí a jejich aplikaci
při řízení obce, resp. rozvoje obce. Cílem kurzu je pomoci jeho
účastníkům naučit se používat fungující prvky manažerských funkcí z
podnikové sféry a převádět je do oblasti municipálního rozvoje.
Absolvování kurzu představuje pro zájemce jedinečnou příležitost
vstřebat jasnou a přehlednou formou poznatky všech manažerských
funkcí se zvláštním zřetelem na jejich využití v praxi územních
samospráv.
Základním předpokladem pro zajištění udržitelného rozvoje obce je
koncepční, racionální a efektivní řízení obce. Proto je nutné aplikovat
zásady níže uvedených pěti manažerských funkcí nejen v podnikové
sféře, ale – v upravené podobě – také na úrovni územních samospráv.
Pro výuku kurzu jsou vybrány manažerské činnosti rozhodování,
organizování, plánování rozvoje obce, informování a komunikace a
kontrolování.
Obec a způsob jejího řízení se v mnoha ohledech shoduje s rysy řízení
soukromých subjektů. Obce jako právnické osoby reprezentují územní
samosprávu, tvoří územně vymezený funkční celek a jejich posláním je
pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Aby obce mohly naplňovat toto poslání, mají vytvořeny podmínky, jako
je vlastní právní subjektivita, jejíž hlavní znaky jsou shodné s prvky
právní subjektivity ostatních ekonomických subjektů – tedy
samostatnost v rozhodování, právo vlastnit majetek, vystupovat
navenek svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Inspirace pro
zástupce obcí získaná v podnikové sféře je proto více než vhodná a
poskytne jim potřebný nadhled při řízení rozvoje své obce.
Vyučující bude využívat pro objasnění jednotlivých problémů výstupy
projektu WD-50-07-1 „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni
obecních a mikroregionálních samospráv České republiky“, který byl
realizován v letech 2007 – 2011.
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