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Leden 2003

Úvodní slovo hejtmana
Milé kolegyně a
kolegové, dostává
se vám do ruky
první číslo informačního Zpravodaje, který od
ledna roku 2003
začíná vydávat kraj Vysočina
pro vás starostky a starosty a
členy zastupitelstev měst a obcí
našeho krásného kraje. Chtěli
bychom tímto způsobem postupně předávat co nejvíce informací, o kterých se domníváme, že
by pro vás mohly být zajímavé a
hlavně užitečné pro vaši práci.
Umyslně říkám my, a nemám
na mysli tedy jenom sebe, ale
všechny kolegy z rady kraje,
kteří se bezprostředně podílejí
na tvorbě rozhodnutí, za něž
nesou zodpovědnost. Mám na
mysli také všechny kolegyně a
kolegy z krajského úřadu, kteří
pro rozhodovací proces chystají
podklady, s nimiž se můžete setkávat i v řadě správních řízení

vedených krajským úřadem, a
kteří se po přechodu kompetencí z okresních úřadů ujímají
od nového roku i metodického
řízení a kontroly. O tom všem by
měl být nový Zpravodaj. Chtěli
bychom vám tedy dostatečně
včas poskytnout informace o
rozhodnutích rady a zastupitelstva, které se vás týkají nebo
mohou týkat. Chceme vás včas
informovat o připravených a
vyhlášených programech Fondu Vysočiny, protože v letošním
roce opět řada z nich bude směrována přímo na projekty obcí
a měst. Připravujeme i některé
další jednodušší nástroje pro
přímou pomoc obcím, které
bych snad v této chvíli mohl
přirovnat k mechanismu použitému pro pomoc dobrovolným
hasičům v uplynulém roce. Důležitou součástí Zpravodaje pak
bude i tok informací týkající se
už zmíněné metodické pomoci
obcím ve správních řízeních.

Budeme se snažit i o to, abychom vám předali informace o
nové legislativě, která se obcí
může dotknout. Chtěli bychom
toho prostě stihnout hodně a
já věřím, že se nám to postupně podaří. Prosím proto vás
všechny o pochopení, pokud se
to nebude dařit hned a ve všem.
Informace ve Zpravodaji samozřejmě mnohdy ani nemohou
být úplné, určitě budeme bojovat i s tím, aby předávané informace byly srozumitelné a čtivé.
To všechno se ale dá naučit, tak
nám držte palce a neváhejte reagovat a napsat nebo mailovat
nám hned, jakmile budete mít
pocit, že něco by šlo lépe nebo
že něco postrádáte.
Těším se na spolupráci s vámi
všemi a přeji vám hezký a
úspěšný rok 2003.
František Dohnal, hejtman,
telefon: 564 602 144, e-mail:
dohnal.f@kr-vysocina.cz

Kompetentní, rychlá a účinná veřejná správa
je naším společným cílem
Vážené kolegyně
a kolegové ve veřejné správě, od
nového roku jsme
všichni postaveni
před
náročný
společný
úkol.
Reforma, jakkoli je možno její
přípravu a realizaci kritizovat,
je skutečností. Na nás je nyní
naplňovat ji na místní a regionální úrovni. Domnívám se, že
společnými silami, společným
nasazením a realistickou spoluprací máme dobrou šanci
zajistit občanům vašich obcí,
měst a celého kraje Vysočina
kompetentní, rychlou a účinnou
veřejnou správu.
Základem spolupráce je sdílení
informací. Každý z nás, zúčastněných subjektů, má své zdroje.
Jsou jimi veřejné sítě ministerstva financí, vnitra, práce a sociálních věcí, sami vytváříme
další databáze. Je vhodné se
o nich informovat, sdělit své
požadavky, potřeby a přání. Je

možné scházet se, jednat a diskutovat ve vašich obcích, ve větších
centrech pověřených obcí a také
v krajském městě Jihlavě. Propojeni jsme elektronicky, písemně
i telefonními linkami.
Zvažme, co je rozumnější organizovat z úrovně kraje. Organizaci
seminářů k novým zákonným
úpravám, metodické porady,
které by měly zajistit sjednocovaný výkon státní správy v kraji,
diskusní skupiny zaměřené ke
konkrétním problémům, to považujeme za vhodné zajišťovat
z krajského úřadu. Prosíme,
aby tyto snahy nebyly vnímány
jako dirigismus nebo arogance
krajských úředníků, ale jako nabídka k rozdělení úkolů. Nabídku
lze jistě i odmítnout, pokud bude
nevhodná nebo nepřiměřeně nabízená. Očekáváme i konkrétní
požadavky od vás, kolegů na poli
veřejné správy.
Stát bude prostřednictvím MV
ČR pokračovat ve svolávání
krajského organizačního štábu,

který zasedá v Jihlavě, velmi
vhodné bude využít tento čas
i pro aktuální regionální diskusi.
Formou vzájemné komunikace
má být i tento Zpravodaj. Na
jeho stránkách chceme nabízet
především informace, oznámení
a diskusní fórum. Tedy to, co lze
částečně nalézt i na webových
stránkách kraje Vysočina. Bez
vaší aktivní účasti však zůstane
jen papírem, který by měl být
raději využit jinak. Proto velmi
stojíme o váš účinný vstup, žádáme vás o něj a těšíme se. Cílem
reformy je i posílení regionálního partnerství a sounáležitost
partnerů starajících se o veřejné
věci. Výsledkem společného snažení může být spokojený občan,
který se cítí být skutečně doma
ve vašem města, obci a zároveň
ve své Vysočině. Kéž se nám to
podaří.
Simeona Zikmundová,
ředitelka krajského úřadu,
telefon: 564 602 250, e-mail:
zikmundova.s@kr-vysocina.cz
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Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 schválen
Přestože jsem již v podobném
duchu informoval na konci roku
2002 v denním tisku, považuji
za vhodné zmínit základní informace o schváleném rozpočtu
kraje i v prvním čísle našeho
Zpravodaje. Rozpočet kraje
Vysočina byl schválen jako vyrovnaný v celkové výši výdajů
i příjmů 5 miliard 369 milionů
853 tisíc Kč. Alespoň hrubý popis vlastností výdajové stránky
rozpočtu včetně velikosti plánovaných výdajů lze provést například následujícím způsobem:
1) Většina výdajů je vynucených, tedy ve své podstatě do
značné míry předurčených
Obdobně, jako je tomu u rozpočtů obcí i u rozpočtů krajů, je
účel použití větší části rozpočtovaných finančních prostředků ze
značné části předurčen.
a) Přímé výdaje ve školství
V první řadě se jedná zhruba
o 3 miliardy korun, které tvoří
tzv. přímé výdaje a budou beze
zbytku použity na platy učitelů
a učební pomůcky především
středních a základních škol.
b) Provozní prostředky zejména příspěvkových organizací
Další téměř 1 miliardu korun
tvoří provozní prostředky, které
je třeba vynaložit na fungování
téměř 200 krajem zřizovaných
sociálních, zdravotnických, kulturních, školských a některých
dalších zařízení včetně administrativy úřadu. Kromě školských
zařízení a nemocnic se jedná
o veškeré provozní náklady
(platby za dodávky energie, tep-

la, vody apod. a úhrada osobních
výdajů – mzdové prostředky,
sociální a zdravotní pojištění).
Provoz nemocnic je a má být
financován z příjmů ze zdravotního pojištění. Do provozních
prostředků školských zařízení
zde nejsou započteny přímé výdaje, neboť jsou vyčísleny výše.
c) Údržba silnic a příspěvek na
dopravní obslužnost
Zvláštní kapitolu tvoří výdaje
v oblasti dopravy a silničního
hospodářství. V této oblasti
předpokládají přílohy rozpočtu
kromě jiného výdaje ve výši více
než půl miliardy korun, které
budou použity na zajištění činnosti Správ a údržeb silnic. Tyto
finanční prostředky jsou jednotlivým Správám a údržbám silnic
poskytovány přímo ze Státního
fondu dopravní infrastruktury,
a nejsou tedy součástí příjmové
ani výdajové stránky Hlavní
knihy rozpočtu kraje Vysočina.
Naopak součástí rozpočtu je asi
320 milionů Kč účelově určených na spolufinancování základní silniční i drážní dopravní
obslužnosti.
2) Prostředky určené na opravy a technická zhodnocení
majetku kraje
Snad každý z nás zná nikdy
nekončící potřeby nemovitosti,
ve které bydlí, podniká, pracuje,
na opravy, rekonstrukce, modernizaci apod. Učeně se tomu říká
náklady na reprodukci majetku.
V rámci této oblasti bude také
realizováno několik akcí financovaných v rámci výdajů stát-

ního rozpočtu, tzv. ISPROFIN
a ISPROFOND (zdravotnictví,
doprava a silniční hospodářství).
a) Opravy a technická zhodnocení v oblasti školství
Jedná se o cca 60 mil. Kč (požadavky převyšují 100 mil.
Kč.), které jsou určeny zejména
na větší údržbu a rekonstrukce
školských zařízení.
b) Opravy a technická zhodnocení v oblasti kultury, oblasti sociální a zdravotnictví
Předpokládané nejnutnější výdaje v této oblasti se v současné
době mapují (kraj většinu majetku přebírá od 1. 1. 2003) a budou
poskytnuty z rozpočtové rezervy kraje. Lze předpokládat, že
se bude jednat řádově o desítky
milionů korun. Dále je do těchto
zhodnocení třeba také započítat
plánované rekonstrukce a přístavby nemocnic v Pelhřimově
a Novém Městě (celkem cca 215
mil. Kč).
c) Opravy a technická zhodnocení v oblasti dopravy a silničního hospodářství
Jedná se o naplánované výdaje
ve výši cca 400 mil. Kč (požadavky převyšují 1 miliardu Kč).
3) Prostředky určené na rozvoj
a prorůstovou činnost kraje
V tomto případě se jedná o financování programů a aktivit,
které směřují do celého území
kraje Vysočina a mají přispět ke
zkvalitnění životních podmínek
obyvatel v kraji Vysočina (podpora rozvoje obcí, podnikatelů,
společenského života, rozvoje

vzdělanosti, zajištění fungování
veřejné správy apod.).
a) Fond Vysočiny
Na 1. zastupitelstvu v roce 2003
se předpokládá jednání o stanovení finančních prostředků, které
budou uvolněny ve prospěch
Fondu Vysočiny, a schválení dalších grantových programů (v roce 2002 bylo do Fondu Vysočiny
převedeno 81,4 milionů Kč.)
b) Péče o lidské zdroje a majetek kraje, strategické a koncepční materiály
Jedná se o prostředky určené
k financování základních koncepčních materiálů kraje a zajištění rozvojových aktivit kraje
(podpora podnikání, rozvoj lidských zdrojů, ochrana životního
prostředí, infrastrukturní projekty apod.) – cca 40 milionů Kč.
c) Vlastní činnost jednotlivých
odborů kraje Vysočina
Jedná se o výdaje spojené s výkonem státní správy a samosprávné
činnosti – cca 200 milionů Kč.
4) Rozpočtová rezerva
Využití rozpočtové rezervy
(necelých 250 milionů Kč) je
vázáno na souhlas zastupitelstva.
Je předpoklad, že část prostředků
z této rezervy bude uvolněna ve
prospěch Fondu Vysočiny, zbylá
část bude v průběhu roku uvolňována v případě potřeby (havárie, krizová situace, zdůvodněné
posílení kapitol rozpočtu apod.).
Miloš Vystrčil, náměstek
hejtmana kraje Vysočina,
telefon: 606 767 544, e-mail:
vystrcil.m@kr-vysocina.cz,
www.vystrcil.cz

Kraj Vysočina spustil další projekt na podporu turistiky
Odbor regionálního rozvoje
zahájil realizaci projektu,
jehož obsahem je naplnění
některých opatření specifikovaných dílčími cíli Programu
rozvoje kraje pro oblast cestovního ruchu.
Projektem budou realizována ta opatření, která vyžadují
podporu na regionální úrovni.
V rámci projektu se uskuteční

série školení pro nové podnikatele ve venkovské turistice,
diskusní seminář s ubytovateli,
který by měl vyhodnotit očekávání podnikatelů ve vztahu
k činnosti a podpoře ze strany
kraje a současně podpořit úsilí
začlenit soukromý sektor do
stávajících aktivit v oblasti cestovního ruchu a školení pracovníků turistických informačních

center. Cílem projektu je zavést
pravidla vzájemné spolupráce
při sběru a aktualizaci informací, tvorbě produktů a zapojení
do regionálního informačního
systému. Celý projekt bude
dokončen v dubnu 2003 a je
kofinancován z programu SFMP
Phare CBC. Zástupci měst a obcí byli o projektu informováni
na III. regionální konferenci,

uspořádané v září Regionální
rozvojovou agenturou Vysočina
v Hrotovicích.
Na přelomu října a listopadu
2002 byla zahájena realizace
první části projektu, zaměřené na oblast venkovské
turistiky.
Potenciální rozvojové možnosti cestovního ruchu na Vysočině lze do budoucna spojovat

číslo 1/2003
zejména se žádanými formami
šetrného venkovského turismu.
Počet podnikatelů specializovaných na venkovskou turistiku je
však velmi nízký – podnikatelé
nemají před zahájením svého
podnikání dostatek informací
ani pozitivních zkušeností. Ty
by jim měly být zprostředkovány
během seminářů lektory ECEAT CZ, Evropského centra pro
ekoagroturistiku a také zástupci
ubytovatelů, úspěšně zapojených do produktu Prázdniny na
venkově, podpořeného Českou
centrálou cestovního ruchu.
Ve spolupráci s odborníky
ze sdružení ECEAT byly v průběhu listopadu 2002 připraveny
dva informační materiály. Skládačka Prázdniny na venkově
představuje záměr programu
a jsou v ní popsány širší souvislosti venkovské turistiky. Druhý
materiál je určen potenciálním
zájemcům o podnikání v oblasti
venkovského turismu a obsahuje
základní informace o požadavcích na ubytovatele a výhodách
a možnostech certifikace. Oba
materiály jsou k dispozici na
odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu kraje Vysočina,
v současné době jsou rozesílány
na jednotlivé obce, k dispozici
budou na Regionální rozvojové
agentuře Vysočina. Po vyhodnocení zájmu o podnikání ve venkovské turistice bude v průběhu
ledna–března 2003 uspořádáno
několik jednodenních motivačně-vzdělávacích seminářů zaměřených na začínající podnikatele.
Lektoři a zkušení podnikatelé
z regionu na nich budou informovat o potřebách, výhodách
i úskalích tohoto podnikání.
Semináře budou organizovány
vždy pro cca 15 osob, a to v jednotlivých mikroregionech co
nejblíže místu podnikání.
Vyhodnocení se uskuteční
v březnu 2003 na jednodenní
odborné konferenci za účasti
domácích i zahraničních expertů, zástupců obcí a podnikatelů.
Výstupy této části projektu
by se měly stát základem pro
budoucí produkt Dovolená na
venkově, který umožní větší využití venkovských ubytovacích
kapacit. Již v letošní sezoně se
s velkým zájmem setkal katalog
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se stejnojmenným názvem, který
obsahuje nabídku téměř šedesáti
venkovských penzionů, chalup
a chat.
V lednu 2003 bude realizována
druhá část projektu, zaměřená
na zapojení podnikatelů do
přípravy produktově orientované nabídky.
Příprava a realizace turistických programů vyžaduje
spolupráci velkého množství zúčastněných subjektů, především
z řad malých a středních podnikatelů. Spolupráce jednotlivých
partnerů, často s různými cíli
a možnostmi, musí být motivována společnou snahou o zkvalitnění poskytovaných služeb.
Propojení aktivit podnikatelské
sféry a veřejné správy je většinou nahodilé, nedostatečná je
také spolupráce podnikatelských
subjektů navzájem. Obsahem
diskusního „kulatého stolu“
bude seznámení s nejnovějšími
trendy, s myšlenkou postupného
vytvoření managementu destinace Vysočina, diskutovány budou
standardy služeb a kategorizace
ubytovacích zařízení. Jednodenní konference bude uspořádána
v březnu 2003 ve spolupráci
s Regionální hospodářskou komorou, Agrární komorou a Regionální rozvojovou agenturou
Vysočina. Přednášejícími budou
zástupci České centrály cestovního ruchu a profesních svazů
s celorepublikovou působností.
V únoru–dubnu 2003 bude
celý projekt ukončen realizací
třetí části, zaměřené na zvýšení kvalifikačních předpokladů
pracovníků turistických infocenter.
Významným předpokladem
úspěšného rozvoje cestovního
ruchu je dostupnost spolehlivých
turistických informací. Jejich
kvalita, spektrum, uspořádání
a způsob poskytování významnou měrou ovlivňují pobyt
návštěvníků a turistů v regionu
a podílejí se na vytváření výsledného dojmu, který si z regionu
odvážejí. Z celého regionálního
turistického informačního systému (návrh jeho struktury a prvků
je tématem dalšího projektu kraje
Vysočina) bude pozornost zaměřena na turistická informační
centra (TIC), která jsou mnohdy

A

Odbor územního
plánování
a stavebního rádu

Oddělení stavebního řádu
Působnost obcí dle § 124 stavebního zákona
Okresní úřady přenesly na některé obce, které nejsou stavebním úřadem, oprávnění vykonávat část pravomoci stavebního
úřadu stanovenou v § 124 stavebního zákona. Tuto činnost vykonává obecní úřad nebo komise, pokud je jí výkon přenesené
působnosti svěřen dle ust. § 103 odst. 4, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění. Tato pravomoc, která byla
okresními úřady přenesena, trvá i po ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002.
Oprávnění k určování obcí k výkonu částečné pravomoci
stavebního úřadu, případně k odjímání této pravomoci při neplnění podmínek pro výkon činnosti, přechází dnem 1. 1. 2003
na krajský úřad. Od tohoto data vykonává odbor územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina
působnost odvolacího orgánu pro správní rozhodnutí vydaná
uvedenými orgány obcí dle stavebního zákona.
Oddělení územního plánování
Výkon funkce nadřízeného orgánu územního plánování
V souvislosti se zánikem okresních úřadů se od 1. ledna 2003
stává odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu kraje Vysočina nadřízeným orgánem územního plánování pro všechny obce našeho kraje. Z toho plyne, že zadání,
koncept i návrh územního plánu obce i regulačního plánu
je nutno vždy před jejich schválením zastupitelstvem obce
projednat s tímto odborem, na který tato kompetence přešla
z okresních úřadů.
Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního
řádu, telefon: 564 602 197, e-mail: strejcek.j@kr-vysocina.cz
prvním navštíveným místem
v dané lokalitě. Široce propojená
síť fungujících infocenter je všude ve světě prověřeným účinným
nástrojem rozvoje cestovního ruchu. TIC patří k nejdůležitějším
článkům praktické propagace
města, obce či mikroregionu a je
zároveň důležitým kontaktním
místem mezi různými subjekty
cestovního ruchu a zákazníky.
Informační centra tak mohou
přispívat ke koordinaci aktivit
regionálních subjektů činných
v oblasti cestovního ruchu.
Rozsah a kvalita nabízených informací jsou však
značně rozdílné. Ke zlepšení
profesních předpokladů přispěje
seminář určený pro pracovníky

informačních středisek a jejich
zřizovatele za účasti odborníků
z Asociace turistických informačních center ČR, České centrály cestovního ruchu a zástupců
rakouského partnera. Následně
bude připravena dvoudenní informativní cesta do příhraniční
oblasti Waldviertel, během níž
budou v tamních infocentrech
diskutovány praktické zkušenosti – rozsah služeb, spektrum
návštěvníků, problematika sezonnosti, zkušenosti s otevírací
dobou apod.
Věra Jourová, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 620 371, e-mail:
jourova.v@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina – telefonické kontakty
Rada kraje
Ing. František Dohnal, hejtman .............. 564 602 144
RNDr. Miloš Vystrčil ............................... 564 602 140
Mgr. Alena Štěrbová ................................ 604 585 617
Ing. Marie Černá ....................................... 602 769 020
RNDr. Petr Pospíchal ............................... 607 239 395
PaedDr. Martina Matějková .................... 777 750 109
Ing. Tomáš Hermann ................................ 603 158 613
Ivo Rohovský ............................................. 602 595 056
Ing. Václav Kodet ..................................... 602 318 769
Předseda bezpečnostní komise
Pavel Maslák............................................... 602 561 998
Členové zastupitelstva
Jaroslava Bambasová ............................... 607 194 638
Bc. Jaromír Barák ..................................... 724 006 179
Ing. Miroslav Bišof ................................... 723 306 035

Vladimír Hink ........................................... 602 711 322
Ing. Jiří Jež ................................................. 602 559 152
Mgr. Petr Kesl ............................................ 603 207 454
Jan Koten .................................................... 607 671 934
Ing. Bohumil Kotlán ................................. 566 550 416
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád ................. 569 461 209
Mgr. Roman Křivánek ............................. 605 475 147
Stanislav Mastný ....................................... 602 769 021
Ing. Jan Nekula .......................................... 603 208 561
Ing. Vladimír Novotný ............................. 602 759 604
Ing. Josef Novotný .................................... 603 582 659
Marie Ostatnická ...................................... 723 834 445
JUDr. Drahoslav Oulehla ........................ 606 133 223
Ladislav Péťa ............................................. 603 279 342

Josef Bulušek ............................................. 607 939 900

Jan Slámečka ............................................. 604 858 876

Ing. Jaromír Černý .................................... 566 646 280
Antonín Daněk .......................................... 565 532 686
Mgr. Ivana Denčevová ............................. 567 330 040
PhDr. Zdeněk Dobrý ................................ 602 425 107
Vladimír Dolejš ......................................... 776 637 460
Ing. Jana Fischerová, CSc. ........................ 602 665 836
Mgr. Milan Havlíček ................................ 603 874 749

Milan Plodík .............................................. 603 217 458
Jindřich Skočdopole ................................. 602 794 288
Ing. Jiří Svoboda ....................................... 603 281 254
Mgr. Milan Šmíd ....................................... 602 285 564
Ing. Václav Štěpán .................................... 723 554 710
RSDr. Karel Tvrdý .................................... 602 434 492
Václav Vacek ............................................. 777 033 046
Bc. Jiří Vondráček .................................... 602 374 188

Bc. Michal Zrůst ....................................... 608 472 947
e-mailová adresa: příjmení.počáteční písmeno křestního jména@kr-vysocina.cz, příklad: vondracek.j@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství
Odloučená pracoviště krajského úřadu
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále OLVHZ) Krajského úřadu kraje Vysočina bude mít od 1. 1. 2003
odloučená pracoviště ve čtyřech bývalých okresních městech. Jedná se o Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
kde budou tato pracoviště umístěna v budovách bývalých okresních úřadů. Na každém odloučeném pracovišti bude odbor zastoupen dvěma pracovníky, jedním pro oblast vodního hospodářství a jedním pro oblast lesního hospodářství a myslivosti. Pracovníci
budou k dispozici pro veřejnost v úřední dny pondělí a středu, úřední hodiny 8.00 hod. až 17.00 hodin tak, jak je obvyklé. V Jihlavě
bude výkon agendy odloučených pracovišť zajištěn přímo na OLVHZ v budově krajského úřadu.
Odloučená pracoviště budou sloužit nejen pro výkon nové prvoinstanční agendy, která na krajský úřad přechází z okresních úřadů
od 1. 1. 2003, ale i jako konzultační místo metodické pomoci pro příslušné obce s rozšířenou působností. Rovněž bude fungovat
jako místo příjmu žádostí a podání týkajících se agendy, kterou zajišťuje OLVHZ přímo v Jihlavě (rozhodování o finančních
prostředcích na hospodaření v lesích, rozhodování ve věci poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vydávání
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu).
Nová prvoinstanční činnost se týká kompetencí vyplývajících zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, a zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti. V oblastech řešených výše uvedenými zákony bude OLVHZ rovněž odvolacím orgánem, který bude
přezkoumávat rozhodnutí vydaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností a v případě zákona o vodách i rozhodnutí vydaná
pověřenými obecními úřady.
Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 204, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz
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Odbor kultury
a památkové péče
Odbor kultury a památkové péče v přenesené působnosti
dohlíží nad dodržováním povinností podle zákona č.
273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření
a archivování audiovizuálních děl, s výjimkou taxativně
uvedených povinností, a ukládá sankce v případě zjištění
porušení ustanovení zákona
ukládá pokuty vydavatelům periodického tisku dle zák. č.
46/2000 Sb., tiskový zákon, a pokuty vydavatelům neperiodických publikací a osobám šířícím neperiodické publikace dle zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
přezkoumává rozhodnutí o přestupcích na úseku kultury
dle § 32 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Působnost obcí
Všechny obce mají dle § 30 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči (dále jen „zákon“), uloženo pečovat o kulturní
památky v místě a kontrolovat, zda vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem.
Každá obec může vlastníku kulturní památky poskytnout ze
svých rozpočtových prostředků příspěvek na zvýšené náklady
spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní
památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se
zachováním nebo obnovou kulturní památky (§ 16 odst. 1
zákona).
Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
S účinností od 1. 1. 2003 budou obecní úřady obcí s rozšířenou
působností vykonávat některé pravomoci svěřené zákonem č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, zejména:
vydávat ve správním řízení podle ust. § 14 odst. 1 a 2
zákona závazná stanoviska k obnově kulturních památek
a závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně
nebo udržovacím pracím na nemovitostech, které nejsou
kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny
ukládat vlastníkům kulturních památek podle ust. 10 zákona povinnosti pečovat o kulturní památky, udržovat je
v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením,
znehodnocením nebo odcizením, pokud vlastníci tyto povinnosti neplní
rozhodovat dle § 15 zákona o opatřeních k zajištění péče
o kulturní památky
vymezovat podle § 17 zákona ochranná pásma nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních
památek, památkových rezervací a památkových zón a jejich prostředí
vést dle § 7 odst. 2 zákona seznamy kulturních památek
svých územních obvodů
vykonávat státní stavební dohled při obnově kulturních
památek z hlediska státní památkové péče
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Kontakt na jednotlivé odbory
Krajského úřadu kraje Vysočina
Ředitelka ..................................................... 564 602 251
Odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského úřadu ......... 564 602 254
Odbor sekretariátu hejtmana .................. 564 602 128
Útvar interního auditu .............................. 564 602 150
Odbor ekonomický ................................... 564 602 231
Odbor regionálního rozvoje .................... 564 602 371
Odbor životního prostředí ....................... 564 602 414
Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství ..................... 564 602 203
Odbor územního plánování
a stavebního řádu ...................................... 564 602 198
Odbor kultury a památkové péče ........... 564 602 295
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví ........................................... 567 572 722
Odbor dopravy a silničního
hospodářství ............................................... 564 602 234
Odbor informatiky .................................... 564 602 104
Odbor majetkový ....................................... 564 602 215
Odbor školství, mládeže
a sportu ...................................................... 564 602 223
Odbor kontroly .......................................... 567 572 718

ukládat pokuty za přestupky a správní delikty dle § 35
odst. 1 a 39 odst. 1 zákona
poskytovat vlastníkům kulturních památek dle § 16 odst.
2 zákona příspěvky na zachování a obnovu kulturních památek ze státního rozpočtu
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina bude dle zákona o státní památkové péči od 1. 1. 2003
zejména:
vykonávat působnost odvolacího a metodického orgánu
pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností
vykonávat státní stavební dohled při obnově národních
kulturních památek
ukládat pokuty za přestupky a správní delikty dle § 35
odst. 2 a 39 odst. 2 zákona
poskytovat vlastníkům kulturních památek příspěvky
na zachování a obnovu kulturních památek ze státního
rozpočtu
Kraj může rovněž poskytovat vlastníkům kulturních památek
příspěvky na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtových prostředků kraje.
Horymír Kubíček, odbor kultury a památkévé péče,
telefon: 564 602 248, e-mail: kubicek.h@kr-vysocina.cz

číslo 1/2003

Návrh metodiky rozpisu přímých
nákladů ve školství na rok 2003
V roce 2003 dojde v oblasti
financování školství ve srovnání s rokem 2002 k několika
změnám daných zákonem č.
284/2002 Sb., kterým se mění
zákon č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(dále jen zákon).
Zásadní význam mají zejména tyto skutečnosti:
– MŠMT podle § 12 zákona
přiděluje prostředky státního
rozpočtu na úhradu přímých
vzdělávacích výdajů krajům; stanovuje závazné zásady o přídělu
finančních prostředků, podle
kterých provádějí přidělování
finančních prostředků krajské
úřady; stanovuje závazné zásady,
podle kterých provádějí návrh
rozpisu rozpočtu obecní úřady
obcí s rozšířenou působností
– krajský úřad podle § 8
zákona rozepisuje a přiděluje
předškolním zařízením, školám
a školským zařízením zřizovaným krajem finanční prostředky
na úhradu přímých vzdělávacích
výdajů; rozepisuje a prostřednictvím rozpočtů obcí přiděluje
předškolním zařízením, školám
a školským zařízením zřizovaným obcemi finanční prostředky
na úhradu přímých vzdělávacích
výdajů
– obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 4 zákona
zpracovává návrh rozpisu rozpočtu na úhradu přímých vzdělávacích výdajů pro předškolní
zařízení, školy a školská zařízení
zřizovaná obcemi v obvodu své
působnosti a předává jej krajskému úřadu.
Předpokládaný průběh rozpisu rozpočtu přímých výdajů
ve školství
1. MŠMT ČR po schválení
státního rozpočtu na rok 2003
provede rozpis přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje
prostřednictvím agregovaných
normativů, které stanoví výši
normativu na žáka ve věkových
skupinách 3–5 let, 6–14 let, 15–18
let a 19–21 let. Výše normativu
bude obsahovat nejen výdaje na
výuku, ale i další aktivity spo-
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jené s danou věkovou skupinou
– stravování, ubytování, zájmové
vzdělávání, poradenské služby,
příplatky na postižení, integrace
postižených žáků atp.
2. Krajský úřad stanoví objem přímých vzdělávacích výdajů podle krajské soustavy normativů a stanovených pravidel:
– pro školy zřizované krajem
a provede rozpis na jednotlivé
krajské školy
– pro jednotlivé obecní úřady
obcí s rozšířenou působností pro
obecní školy v obvodu jejich
působnosti
3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zpracují návrh
rozpisu rozpočtu na jednotlivé
obecní školy v obvodu své působnosti a předají rozpis krajskému úřadu.
4. Krajský úřad bude na
základě rozpisu rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů,
který navrhnou obecní úřady
obcí s rozšířenou působností
podle závazných zásad MŠMT
a podle pravidel a postupů stanovených krajským úřadem, posílat
finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu zřizovatele
(obce) s účelovým určením pro
příslušná předškolní zařízení,
školy a školská zařízení – právní
subjekty.
Předškolní zařízení, školy
a školská zařízení zřizované obcemi zpracují finanční rozvahu
o počtu zaměstnanců, mzdových
prostředcích a ostatních běžných
výdajích na rok 2003 a předloží
ji obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen obec
III). Obec III projedná s jednotlivými školami správnost a objektivnost předložených finančních
rozvah a porovná je s normativním výpočtem. Na základě porovnání finančních rozvah s normativním výpočtem se stanoví
příčiny odchylek mezi jednotlivými ukazateli a navrhnou se
opatření k odstranění zjištěných
disproporcí. Obec III předloží
projednané a „objektivizované“
rozvahy jednotlivých obecních
škol včetně jejich porovnání
s normativním výpočtem a návrhy na odstranění disproporcí

Odbor informatiky
ePUSA – elektronický portál
územních samospráv
Cílem projektu ePUSA je vytvoření celostátní databáze obcí
a ostatních správních subjektů včetně jednotlivých představitelů
samospráv a zaměstnanců úřadů veřejné správy. Projekt je financován z prostředků informatizace krajů Ministerstvem vnitra ČR,
realizován firmou Marbes a provozován všemi kraji. Základní
sledovanou jednotkou je obec. ePUSA shromažďuje různé informace o obci, a to např. členění obce na místní části, adresu obecního úřadu, jeho telefonní a faxové číslo, mailovou adresu a www
stránky obce, IČO, ZUJ, číslo bankovního účtu a úřední hodiny,
počet obyvatel k 1. lednu minulého roku, vybavení obce technickou a sociální infrastrukturou, organizace zřizované obcí apod.
Dále ePUSA umožňuje zachytit organizační strukturu obecního
a krajského úřadu a informace o kontaktní osobě, kterou může být
jak starosta, tak kterýkoliv úředník. Pod záložkou Úřady najdete
správní začlenění obce k jednotlivým úřadům veřejné správy (pověřená obec 2. a 3. stupně, úřad práce, finanční úřad atd.). Základní
údaje (adresa, telefonní a faxové číslo atd.) jsou zveřejněny i o každém správním úřadu nebo o organizaci, jejichž zřizovatelem je
obec, respektive kraj. Zároveň ePUSA umožňuje splnit organizaci
požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Údaje zde zveřejněné jsou využitelné i pro potřeby krizového řízení. V současné době databázi částečně naplnil krajský
úřad. Jako nejvhodnější řešení udržení aktuálnosti zveřejňovaných
údajů je potřeba, aby zodpovědnost za zveřejňované údaje převzala každá obec (starosta nebo jím pověřená osoba), popř. obec 2.
či 3. stupně. Projekt ePUSA je volně dostupný na www adrese:
http://obce.kr-vysocina.cz.
Petr Pavlinec, odbor informatiky, telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz
krajskému úřadu jako svůj návrh
rozpočtu přímých výdajů těchto
škol na rok 2003. Zároveň obec
III předloží krajskému úřadu
i doplňující údaje o jednotlivých
školách, ovlivňujících potřebu
přímých výdajů (struktura daného právního subjektu, výkony
a výhled změn výkonů, další případná důležitá specifika provozu
organizace). Na základě výsledků projednávání krajský úřad
buď potvrdí normativní rozpis,
nebo tento rozpis odpovídajícím
způsobem upraví.
Tímto rozpisem rozpočtu
bude mít každá organizace zajištěno pokrytí svých nezbytných
potřeb ve školním roce 2002/03
a bude znát konkrétní opatření,
kroky a termíny, jejichž realizací
v průběhu stávajícího a zejména
od začátku nového školního
roku bude zajištěno vyrovnání se
s celoročním rozpočtem přímých

výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými
krajským úřadem. Rozpis rozpočtu provede krajský úřad ve
struktuře závazných ukazatelů:
1. Běžné výdaje (NIV) celkem,
z toho:
1.1. Mzdové prostředky celkem,
z toho:
a) prostředky na platy
b) ostatní platby za provedenou
práci
2. Limit počtu zaměstnanců
Finanční prostředky (patrně ve
čtvrtletních intervalech) bude
posílat krajský úřad na účet zřizovatele s účelovým rozlišením
částek na jednotlivé školy. Zřizovatel poukáže prostředky na účet
příslušné školy.
Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu,
telefon: 564 602 222, e-mail:
ludvik.z@kr-vysocina.cz
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Informace
Rada kraje Vysočina
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
FUNKCE ŘEDITELE/KY
1. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
2. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
3. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Výběrové řízení bude jednokolové.
kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
ukončené vysokoškolské vzdělání uměleckohistorického směru nebo příbuzného zaměření
praxe v řízení zaměstnanců, schopnost motivace při vedení
zaměstnanců
vysoká flexibilita a spolehlivost
schopnost dobré komunikace, umění jednání s lidmi
základní uživatelské znalosti práce na PC
občanská a morální bezúhonnost
výhodou při výběrovém řízení je:
praxe na úseku práce se sbírkami muzejní a galerijní povahy
znalost světových jazyků
orientace v dotační politice národní i evropské
základní znalost příslušných právních norem (zákon o ochraně
sbírek muzejní povahy, zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon o státní památkové péči, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o krajích, zákon o obcích,
zákoník práce)
součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem,
negativní lustrační osvědčení nebo doklad o jeho vyžádání, čestné
prohlášení dle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh základní koncepce činnosti organizace na
dobu pěti let
Kraj Vysočina nabízí možnost přidělení služebního bytu
v místě sídla galerie
přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do:
31. ledna 2003 na funkci ředitele/ky Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě
28. února 2003 na funkci ředitele/ky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
28. března 2003 na funkci ředitele/ky Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě
kontaktní adresa:
Krajský úřad kraje Vysočina
odbor kultury a památkové péče
Žižkova 57
587 33 Jihlava
další informace: PhDr. Katina Lisá, tel.: 564 602 249, e-mail:
lisa.k@kr-vysocina.cz

Nové internetové stránky kraje
jsou cenným zdrojem informací
Nové internetové stránky kraje obsahují celou řadu cenných
informací i pro pracovníky obecních samospráv. Návštěvníci
internetových stránek mohou získat aktuální informace především z těchto oblastí:
metodická pomoc obcím (legislativa, finance, školství atd.)
Fond Vysočiny – komplexní informace o vypisovaných
grantových programech
aktuální informace z dění v kraji
pozvánky na akce, semináře, setkání pořádaná krajem Vysočina i jinými subjekty
vyčerpávající informace o jednáních zastupitelstva kraje,
rady kraje, výborů, komisí a jiných orgánů (podkladové materiály, programy jednání, zápisy, databáze usnesení)
aktuální informace z jednotlivých odborů krajské úřadu
Internetové stránky jsou aktualizovány prakticky neustále
– každý den zde najdete řadu nových dokumentů a informací,
které pro vás mohou být zajímavé. Oficiální stránky kraje Vysočina najdete na adrese www.kr-vysocina.cz.
Martin Kalivoda, sekretariát hejtmana,
telefon: 564 602 127, e-mail: kalivoda.m@kr-vysocina.cz

Žádost o spolupráci
při zpracování plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací
Kraj Vysočina jako objednatel a společnost AQUA PROCON, s. r. o. jako zhotovitel,
který vzešel z veřejné soutěže,
uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací kraje Vysočina
(dále jen PRVKUC).
Práce na PRVKUC byly
již zahájeny. Zpracovatel bude
v průběhu I. a II. čtvrtletí roku
2003 zajišťovat a vyhodnocovat
podklady tak, aby byl dodržen
konečný termín dokončení díla
v roce 2004.
Proto krajský úřad, odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství tímto žádá
o spolupráci všechny obce
a města kraje Vysočina při
pořizování dat nutných pro
zpracování PRVKUC.

Spolupráce spočívá především v poskytování dostupných údajů a podkladů z oblasti
územně plánovací dokumentace obcí, generelů vodovodů
a kanalizací obcí, projektových
dokumentací plánované výstavby v oblasti veřejných vodovodů, kanalizací a ČOV atd.
PRVKUC po schválení zastupitelstvem kraje bude sloužit
mimo jiné k posuzování a vydávání stanovisek kraje k žádostem o dotace z jakýchkoliv
zdrojů (ČR, EU), k povolování
staveb atd.
Jaroslav Mikyna, odbor
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství,
telefon: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz
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Zažíváme velké legislativní změny
v oblasti ochrany ovzduší
V roce 2002 došlo v oblasti
ochrany ovzduší z hlediska
legislativy k velkým změnám.
Od 1. 6. 2002 začal platit nový
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší).
Následně 14. 8. 2002 začaly
platit prováděcí nařízení vlády
a vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR k tomuto
novému zákonu. Zároveň se už
připravuje novela tohoto zákona
s navrženým termínem 30. 6.
2003.
Tento nový zákon stanoví
práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při
ochraně vnějšího ovzduší před
vnášením znečišťujících látek
lidskou činností a při zacházení
s regulovanými látkami, které
poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, jež takové látky
obsahují. Dále zákon stanoví
podmínky pro další snižování
množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví
lidí a zvířat, na životní prostředí
nebo hmotný majetek, nástroje
ke snižování množství látek
ovlivňujících klimatický systém
Země a opatření ke snižování
světelného znečištění ovzduší.
Z hlediska výkonu státní
správy dochází také k podstatným změnám v působnosti
a činnosti u jednotlivých orgánů

státní správy ochrany ovzduší.
Jedním ze základních nástrojů
prosazování krajské a regionální
politiky v oblasti ochrany ovzduší podle nového zákona se stal
krajský program snižování emisí
znečišťujících látek, který měl
být vypracován podle § 54, odst.
4 zákona č. 86/2002 o ochraně
ovzduší nejpozději do 1. 1. 2003.
Dne 14. listopadu byl na Krajském úřadě kraje Vysočina předán Krajský program snižování
emisí znečišťujících látek s cílem
zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících
látek, který pro kraj Vysočina
zpracovala firma DHV CR, spol.
s r. o. Praha. Tento program byl
dokončen jako první v rámci celé
ČR a stal se určitým vodítkem
pro ostatní kraje, jak postupovat
při zpracovávání těchto programů. Po projednání a schválení
programu v zastupitelstvu kraje
se tento program stane závaznou normou pro veškerá řízení
týkající se zdrojů znečišťování
ovzduší v kraji. Program se
zabývá zhodnocením výchozí
emisní situace v kraji, návazností na Národní program snižování
emisí, vývojem a monitorováním
kvality ovzduší a emisí, vztahem
k mezinárodním dokumentům,
především pak k Úmluvě EHK/
OSN o dálkovém znečišťování
ovzduší překračujícím hranice
států a Protokolu k omezení
acidifikace, eutrofizace a tvorby

přízemního ozonu a jejich plnění
na území kraje. Dále pak hodnotí dosažitelnost emisních stropů
stanovených regionu v r. 2010,
rozbor podmínek provozování
zdrojů znečišťování ovzduší na
území kraje, nástroje snižování
emisí a mezikrajovou a přeshraniční spolupráci. Aktualizace
bude probíhat v souladu s legislativou na úseku ochrany ovzduší
a přijetím Národního programu
snižování emisí.
V případě kraje Vysočina
nebude samostatný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
připravován, protože překračování imisních limitů bylo zjištěno
pouze v případě ozonu (plošný
problém) a marginálně v případě imisního limitu pro ochranu
ekosystému pro oxidy dusíku.
Problematika imisí je proto
řešena prostřednictvím tohoto
Programu snižování emisí (omezení emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek). Tímto
byla deklarována dobrá kvalita
ovzduší v kraji Vysočina.
Také orgán obce může
zpracovat pro své území místní
program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin s cílem zlepšení
kvality ovzduší zejména dosažením imisních limitů jednotlivých
znečišťujících látek nebo jejich
stanovených skupin.
Krajské programy snižování emisí musí být v souladu

s národními programy a místní
programy snižování emisí musí
být v souladu s krajskými i národními programy snižování
emisí. Krajské a místní programy
snižování emisí vydávají orgány
kraje a obcí ve svých nařízeních,
která jsou závazná pro všechny
orgány a správní úřady konající
v řízeních podle § 17, odst. 9
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší. Informace o krajských
a místních programech snižování emisí musí být uvedeny na
úředních deskách příslušného
kraje a příslušné obce spolu
s oznámením, kde do nich lze
nahlédnout. Tyto programy se
rovněž zveřejňují v elektronické
podobě ve veřejně přístupném
informačním systému.
Z programů snižování emisí
se vychází při výkonu veřejné
správy na krajské a místní úrovni,
zejména při územním plánování,
územní rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn, a při
posuzování záměrů, které mohou
výrazně ovlivnit čistotu ovzduší,
nebo rozvojových koncepcí
a programů rozvoje jednotlivých
oborů a odvětví (zákon č. 244/
1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů
na životní prostředí a zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí).
Pavel Hájek, odbor životního
prostředí, telefon: 564 602 414,
e-mail: hajek.p@kr-vysocina.cz

Do celého nadcházejícího roku
přejeme všem lidem kraje Vysočina,
našeho společného domova,
hodně klidu a pohody.
zastupitelé kraje Vysočina
Vaše názory a připomínky ke Zpravodaji nám můžete zasílat na e-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz,
nebo psát v diskuzi Zpravodaj Krajského úřadu kraje Vysočina,
kterou najdete s dalšími informacemi pro obce na: www.kr-vysocina.cz/obec.asp

