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Přezkoumání hospodaření obcí za rok 2002
V průběhu 1. pololetí roku 2003
provedli pracovníci odboru
kontroly Krajského úřadu kraje
Vysočina na základě žádostí obcí
přezkoumání jejich hospodaření
za rok 2002 v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/
2002 Sb. Z celkového počtu 729
obcí kraje Vysočina muselo ze
zákona 17 obcí, které měly k datu
1. 1. 2002 alespoň 5 000 obyvatel, požádat o přezkoumání jejich
hospodaření auditora. U obcí
s počtem obyvatel nižším než
5 000 bylo na jejich rozhodnutí,
zda použijí finanční prostředky
z rozpočtu na přezkoumání svého hospodaření auditorem nebo
požádají o provedení přezkoumání krajský úřad. V kraji Vysočina
bylo 30 obcí, které nepožádaly
o přezkoumání hospodaření krajský úřad v termínu do 31. 1. 2003,
a proto byly povinny nechat si své
hospodaření přezkoumat auditorem a oznámit tuto skutečnost
příslušnému finančnímu úřadu.
Celkem Krajský úřad kraje
Vysočina požádalo o přezkoumání hospodaření za rok 2002
ve stanoveném termínu 682
obcí. Předmětem přezkoumání
byly údaje o ročním hospodaření, které obec podle příslušného
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech zpracovává po
skončení kalendářního roku do
závěrečného účtu, tj. údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně tvorby a použití fondů,
údaje o nákladech a výnosech
podnikatelské činnosti a údaje
o dalších peněžních operacích.
Při přezkoumání hospodaření
se především ověřovalo, zda je
účetnictví obcí vedeno v souladu
se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho
provedení, zda obce dodržují
povinnosti vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákona
o obcích a zda odpovídá jejich
hospodaření s finančními prostředky schválenému rozpočtu.
O výsledcích přezkoumání byly
vyhotoveny zprávy, ve kterých

jsou uvedeny nedostatky v hospodaření obcí a porušování zákonů a v závěrečné části vyjádření
k charakteru a závažnosti případně zjištěných nedostatků. Zde je
důležité upozornit na skutečnost,
že tyto zprávy nejsou zprávami
auditorskými (neobsahují auditorský výrok) ani nestanovují
žádná nápravná opatření. Podle
zákona o obcích zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
projednává zastupitelstvo obce,
které současně schvaluje opatření
k nápravě zjištěných nedostatků.
Ze zpráv vyplynulo, že u 21 %
obcí nebyly zjištěny žádné
nedostatky a u dalších 25 %
obcí byly zjištěny některé dílčí
nedostatky. V případě více
než poloviny obcí bylo zjištěno
nedodržování některé ze zákonných povinností – neúplnost,
nesprávnost nebo neprůkaznost
vedení účetnictví, porušení rozpočtové kázně nebo porušování
pravomocí a povinností orgánů
obcí stanovených zákonem o obcích. Nejčastěji se vyskytující
nedostatky byly při vyhodnocení
zpráv shrnuty do 6 oblastí.
Nedodržování povinností vyplývajících ze zákona o obcích
obec neměla zřízen kontrolní
nebo finanční výbor či nebyla
žádná činnost výboru doložena,
v rozporu se zákonem bylo složení výborů nebo počet jejich
členů,
závěrečný účet obce za rok 2001
spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření nebyly projednány
v zastupitelstvu obce, zastupitelstvo ani nepřijalo žádná opatření
k nápravě nedostatků,
nebyly doloženy zřizovací
listiny organizačních složek
a příspěvkových organizací zřizovaných obcí,
časté nedostatky v evidenci
majetku.
Nedodržování povinností vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
zastupitelstvem obce nebylo
přijato rozpočtové provizorium

v případě neschválení rozpočtu
před 1. lednem rozpočtového
roku,
nebyla prováděna rozpočtová
opatření při změnách rozpočtu,
podnikatelská činnost obce
nebyla účetně vedena mimo
rozpočet,
návrh závěrečného účtu nebyl
prokazatelně zveřejněn,
návrh rozpočtu nebyl prokazatelně zveřejněn nebo nebylo
doloženo schválení rozpočtu
zastupitelstvem.
Nedodržování zákona o účetnictví
účetní závěrka nepodávala
věrný obraz předmětu účetnictví
– neúplná nebo chybná evidence
majetku, nedostatečně provedené inventarizace, nedodržování
účtové osnovy,
účetnictví obce nebylo průkazné – chybějící náležitosti účetních
dokladů, nedoložení inventarizací,
inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla prováděna
nesprávně nebo neúplně,
nebyla dodržována v plném
rozsahu účtová osnova,
nebyly doloženy nebo dodržovány vnitřní směrnice,
časté chyby v evidenci a zařazování majetku, nebyl sestaven
účtový rozvrh.
Jiné zjištěné nedostatky
nedodržování zákona č. 119/
1992 Sb., o cestovních náhradách, zejména při stanovení
podmínek pracovní cesty, poskytování a vyúčtování záloh a výše
náhrad stravného a náhrad za
použití soukromého auta ke služebním účelům,
porušování limitu stanovené
pokladní hotovosti, nesprávná
archivace písemností, nesprávné
provádění oprav v účetních záznamech, chybějící vnitřní účetní
doklady, chybějící podpisy apod.
Nesprávné použití prostředků
ze státního rozpočtu
Ve 110 obcích bylo zjištěno
nesprávné použití části účelové
dotace na krytí výdajů spojených
s přípravou a konáním voleb
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v roce 2002. V těchto případech
bylo zástupcům obcí doporučeno
vrátit neoprávněně čerpané prostředky do státního rozpočtu.
Odstranění nedostatků zjištěných při předchozím přezkoumání hospodaření
U řady obcí se zjištěné nedostatky vyskytují opakovaně. Jedná

ZPRAVODAJ
se především o četné chyby
v účetnictví, jako jsou chybějící
náležitosti účetních dokladů,
nedostatečná evidence majetku,
pohledávek a závazků, rozdíly
mezi vykázanými účetními stavy a předloženými inventurními
soupisy a chyby ve vnitřních
směrnicích včetně jejich nedo-

držování. Časté jsou také nedostatky v činnosti kontrolních a finančních výborů zastupitelstev.
Jednotlivé zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obcí
byly projednány se starosty obcí
nebo jejich zástupci. Podle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů jsou tyto
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zprávy součástí závěrečného
účtu, který musí být projednán
zastupitelstvem obce včetně
přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Postřehy z památkové péče

Vydávání závazných stanovisek podle § 14 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči
právní úprava
Orgány státní památkové péče
vydávají ve správním řízení tzv.
závazná stanoviska podle § 14
zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči (ve znění pozdějších změn):
a) podle odst. 1 k údržbě,
opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě
kulturní památky nebo jejího prostředí (jinou úpravou
kulturní památky se podle § 9
odst. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 20/
1987 Sb., rozumí modernizace
budovy při nezměněné funkci
nebo využití kulturní památky,
nástavba a přístavba),
b) podle odst. 2 ke stavbě,
stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti,
která není kulturní památkou,
ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo
v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny.
výklad pojmů
Uvedené činnosti, které podléhají vydání závazného stanoviska, zákon o státní památkové péči ani vyhláška k jeho
provedení vydaná (kromě
pojmu „restaurování“ a částečně pojmu „jiná úprava“) blíže
nevysvětluje. Obecně lze říci,
že se jedná o činnosti, které
znamenají fyzický zásah do
kulturní památky nebo nemovitosti dle § 14 odst. 2 (tj. nemovitosti v památkově chráněném
území), případně stavbu, která
může být různého charakteru.
Při posuzování, zda určitá činnost podléhá vydání závazného

stanoviska, nelze vycházet
pouze z okruhu aktivit, které
podléhají ohlášení nebo vydání
stavebního povolení podle stavebního zákona (zák. č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
stavba, stavební změna a udržovací práce
Při výkladu pojmu „stavba“
lze vycházet mj. z Ust. § 139b
odst. 1 stavebního zákona, které
stanoví, že (cit.): „Za stavbu se
považují veškerá stavební díla
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel
a dobu trvání.“ Stavební zákon
dále rozlišuje stavby trvalé
a dočasné, jednoduché a drobné (§ 139b), toto rozlišení má
však význam pouze z hlediska
územního a stavebního řízení,
nikoliv řízení podle zákona
o státní památkové péči, který
s rozčleněním staveb na různé
skupiny nepočítá, a tedy s takovou skutečností (např. že se jedná o stavbu dočasnou) nespojuje
žádné účinky. O tom, co si lze
konkrétně představit pod pojmem „stavba“, mj. pojednává
článek J. Bárty Pěkné nadělení
(stavba jako předmět vlastnictví
a jako předmět administrativněprávní úpravy), /Pr. 93, 10-11:
859/, dostupný v systému ASPI
pod č. 2751 (LIT).
Při výkladu pojmu „stavební
změna“ obsaženého v § 14 odst.
2 zákona o státní památkové
péči je třeba s pojmy obsaženými ve stavebním zákoně (§ 54
an., § 139b stavebního zákona)
nakládat opatrně, protože stavební zákon hovoří výslovně
o změnách staveb, a to změnách
dokončených staveb a změnách staveb před dokončením,

kdežto zákon o státní památkové péči hovoří o stavebních
změnách na nemovitostech.
Z uvedeného lze dovodit, že
pojmově jsou stavební změny
na nemovitostech dle § 14 odst.
2 zákona o státní památkové
péči jiným okruhem činností
než změny staveb, přestože se
mohou částečně překrývat.
Obdobně je tomu v případě
vymezení obsahu výrazu „udržovací práce na nemovitosti“
dle § 14 odst. 2 zákona o státní
památkové péči ve vztahu ke
stavebnímu zákonu, konkrétně
k pojmu „udržovací práce na
stavbě“ (§ 54 a násl. stavebního
zákona).
stanoviska podle § 14 odst. 2
Z výše uvedených vět vyplývá,
že činností, které podléhají vydání závazného stanoviska podle Ust. § 14 odst. 2, je celá řada,
a nelze je proto např. v případě
stavebních úprav v památkových rezervacích či zónách
omezovat pouze na úpravy
vnějšího pláště (tj. úpravy fasády, výplně otvorů a střechy).
Je tomu tak proto, že zákon
o státní památkové péči nerozlišuje mezi stavbami, stavebními
změnami či udržovacími pracemi, které se projeví do vnějšího
okolí nemovitostí, a těmi ostatními. Na druhou stranu je třeba
říci, že při vydání závazného
stanoviska musí orgán státní
památkové péče vycházet z filozofie ochrany památkových
hodnot, a proto by velmi těžko
hledal argumenty k označení
takových činností, kterými by
památkové hodnoty ohroženy
být nemohly, za nepřípustné
(např. úprava dispozice koupelny v panelovém domě).

dočasnost činností podle § 14
odst. 1 a 2
Zákon o státní památkové péči
nerozlišuje obnovu kulturních
památek ani stavby, stavební
úpravy či udržovací práce na
nemovitostech z hlediska jejich
doby trvání, a proto podléhají
vydání závazného stanoviska
i činnosti, které mají dočasný
charakter, např. umístění stavby
na pozemku pouze v letním
období apod. Ani argument, že
okna osazená do vnějšího pláště
budovy mají pouze dočasný
charakter, nemůže z uvedeného
důvodu obstát.
řízení zahajované na návrh
Z právní úpravy obsažené v § 14
odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči vyplývá, že správní
řízení o vydání závazného
stanoviska se zásadně zahajuje
na návrh účastníka řízení. Bez
návrhu proto závazné stanovisko
nelze vydat. Obsahové náležitosti
návrhu, resp. žádosti o závazné
stanovisko podle § 14 odst. 1,
jsou blíže vymezeny v § 9 odst.
3 vyhlášky č. 66/1988 Sb. (název a umístění památky včetně
rejstříkového čísla Ústředního
seznamu kulturních památek,
popis současného stavu památky
s uvedením závad, předpokládaný rozsah obnovy, investor,
předpokládané celkové náklady,
termín provedení obnovy a přínos obnovy pro další využití
památky). Protože je správní
orgán návrhem účastníka vázán,
a může tedy rozhodnout pouze
o tom, co je předmětem žádosti,
je třeba věnovat náležitou pozornost zejména vymezení rozsahu
obnovy památky nebo činnosti
podle § 14 odst. 2. Případný
nedostatek žádosti, tj. neuvede-
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ní všech úprav, které mají být
prováděny, nelze po vydání rozhodnutí napravit formou zápisu.
Je vhodné, aby žádost rovněž
obsahovala konkrétní údaje
o řešení obnovy památky nebo
činnosti podle § 14 odst. 2 (např.
vymezení použitých materiálů a
barevnosti), protože orgán státní
památkové péče pouze rozhoduje
o přípustnosti konkrétní činnosti
a stanovuje závazné podmínky,
za kterých lze záměr připravovat
a provést, a neměl by se proto
ocitat v roli navrhovatele (žadatele). Roli konzultanta pro případ
obnovy kulturní památky nebo
stavbu, stavební změnu či udržovací práce podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči zákon přisoudil odborné organizaci
státní památkové péče, kterou
pro je území kraje Vysočina Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Brně (§ 14
odst. 7, § 32 odst. 2 písm. f zákona o státní památkové péči). Do
jakých detailů bude požadováno
vymezení zamýšlených prací,
je na zvážení správního orgánu,
který by při tom měl sledovat
ochranu zájmů památkové péče.
Pokud tedy např. bude správní
orgán považovat za nutné upravit
závazným stanoviskem kování
dveří, je rozumné, aby konkrétní
řešení navrhl žadatel.
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ZPRAVODAJ
obnova památek a stavební
činnost provedená před vydáním závazného stanoviska
Z textu § 14 odst. 3 zákona
o státní památkové péči vyplývá, že závazné stanovisko
se vydává k činnostem, které
dosud nebyly provedeny (cit.:
„V závazném stanovisku podle
odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda
práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče
přípustné, a stanoví se základní
podmínky, za kterých lze tyto
práce připravovat a provést.“).
Této filozofii odpovídá rovněž
vymezení skutkových podstat
správních deliktů a přestupků
v Ust. § 35 odst. 1 písm. e) a h)
a § 39 odst. 1 písm. e) a g), zejména ze slov: (cit.) „provádí bez
závazného stanoviska“.
Regulovat obnovu kulturní památky nebo činnost podle § 14
odst. 2, která byla realizována
bez závazného stanoviska, nelze prostřednictvím závazného
stanoviska, ale postupem stavebního úřadu ve spolupráci s orgánem státní památkové péče
v souladu s Ust. § 126 odst. 1
stavebního zákona.
Jana Plotová, odbor kultury
a památkové péče,
telefon: 564 602 358, e-mail:
plotova.j@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
Internetové mapové služby
10. 9. 2003 uspořádá odbor informatiky krajského úřadu další
z osvědčených seminářů, tentokrát na téma internetové mapové
služby. Zváni jsou geoinformatici a informatici obcí s rozšířenou
působností, cílem je šířit špičkovou technologii WMS (WebMap
Servicies) mezi odborníky, kteří mohou výrazně zkvalitnit služby
poskytované nejen pro vnitřní potřebu úřadů na intranetu, ale i na
internetu pro širokou veřejnost.
Jednoduše řečeno jde o přímé propojení vzdálených serverů s geografickými daty. Koncový uživatel internetu nepozná (a ani nemá
důvod se tím zdržovat), že zobrazované informace vlastně stahuje
z několika míst Vysočiny, či dokonce Země. Užití standardního
rozhraní OGC umožňuje zapomenout na nepřekonatelné potíže
majitelů různých druhů GIS SW – nepotřebujete vědět nic o datových formátech ani o souřadnicových systémech. Technologie
WMS otevírá zcela nové možnosti v demokratizaci přístupu k velkým objemům geoinformací.
Vedle již propagovaného a známého grantového projektu GIS na
adrese http://www.senozaty.cz/mapy/gis.php nyní oddělení GIS
krajského úřadu samo vystavuje a nabízí geodata ze svého serveru.
Ne už jen k prohlížení, ale i k zakomponování do vašich vlastních
GIS projektů! Po konzultaci 10. 9. 2003 bude možné čerpat informace od poučených informatiků v každé z 15 obcí s rozšířenou
působností a zájemci najdou na webu kraje další podrobnosti
a příklady.
Jiří Hiess, odbor informatiky
telefon: 564 602 160, e-mail: gis@kr-vysocina

Vysocina a Evropská unie

Příležitost Vysočiny je ve fondech Evropské unie
Evropský strukturální fond (the
European social fund – ESF) je
dalším v pořadí ze strukturálních
fondů, se kterými se naši čtenáři
seznamují v sérii článků o dotačních titulech EU. Tento fond
je hlavním nástrojem, s jehož
pomocí EU realizuje politiku
zaměstnanosti, a zdrojem financí
pro prosazování a zavádění cílů
evropské strategie zaměstnanosti
v členských zemích.
ESF je nedílnou součástí sociální politiky a politiky v oblasti
ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. Přispívá
k překlenutí rozdílů v životní
úrovni mezi lidmi a regiony EU.

ESF financuje pomoc členským
státům při plnění společně odsouhlasených cílů. Evropská
strategie zaměstnanosti vymezuje čtyři pilíře – zaměstnatelnost,
podporu podnikání, adaptabilitu
a rovné příležitosti. V rámci
těchto pilířů jsou definovány
směrnice pro jednotlivé roky. Pro
léta 2000–2006 je definováno 5
oblastí, do nichž jsou směřovány
investice:
1. Aktivní politika na trhu práce
(předcházení nezaměstnanosti,
ochrana před dlouhodobou nezaměstnaností, podpora začlenění
mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce)

2. Rovné příležitosti pro všechny
v přístupu na trh práce (zvláštní
zřetel je brán na ty, kdo jsou vystaveni sociálnímu vyloučení)
3.
Celoživotní
vzdělávání
(podpora a zlepšování školení,
vzdělávání a poradenství a prosazování politiky celoživotního
vzdělávání)
4. Podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly,
podpora inovací a adaptability
v rámci organizace práce, rozvoj
podnikání a podmínek umožňujících vytváření nových pracovních míst, posilování lidského
potenciálu ve výzkumu, vědě
a technologickém rozvoji)

5. Zlepšení přístupu žen na trh
práce (kariérní růst, přístup
k novým pracovním příležitostem a podnikání)
Jednotlivé členské státy mají
v rámci národních plánů zaměstnanosti vytipované vlastní
prioritní oblasti pro naplňování
cílů evropské strategie zaměstnanosti.
Z ESF je v členských zemích EU
financována široká škála programů zaměřených především na
rozvoj a obnovení zaměstnatelnosti občanů. Tato podpora není
zaměřena jen na poskytování
odpovídajících pracovních znalostí, ale zahrnuje také rozvoj

číslo 9/2003
sociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru a adaptabilitu
cílových skupin občanů na trhu
práce. ESF podporuje instituce
a zaměřuje se na zlepšení systémů vzdělávání, modernizaci
služeb zaměstnanosti a na spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Mezi
další podporované aktivity patří
rozvíjení lidských zdrojů, zlepšování mechanismů trhu práce,
zlepšování vyhlídek pro ty, kdo
musí čelit největším překážkám
při hledání nebo udržení zaměstnání, podpora vzdělávání,
vytváření pracovních míst,
zvyšování úrovně vědeckých
pracovníků, rozvoj struktury
a systémů vzdělávání a trhu
práce, rozvoj a zkvalitňování
počátečního vzdělávání, rozvoj
a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace
(včetně vzdělávání učitelů), roz-
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voj vědy, výzkumu a technického vzdělávání a další. Všechny
tyto aktivity jsou podporovány
při zachování podmínky rovného přístupu všech k těmto
aktivitám.
ESF přispívá k obohacení regionů nejen finančně, ale i motivováním k vytváření dlouhodobých rozvojových programů.
Podporuje také vznik nových
přístupů při řešení problémů
a realizaci projektů a podporuje
využití a kombinaci různých
zdrojů. Posiluje partnerství na
různých úrovních a podporuje
sdílení příkladů dobré praxe.
Odpovídající část finanční pomoci z ESF bude vyhlášena
ve formě malých grantů, které
budou dostupné speciálně neziskovým organizacím a lokálním
partnerstvím.
Evropský sociální fond přispívá
především k dosažení Cíle 1 a 3.

ESF bude financovat operační
program Rozvoj lidských zdrojů (cíl 1), Společný regionální
operační program (cíl 1), Jednotný programový dokument
pro region NUTS 2 Praha (cíl 3)
a iniciativu EQUAL.
Hlavním strategickým cílem
v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je
vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní
síle a konkurenceschopnosti
podniků. Společný regionální
operační program čerpá prostředky z ESF v rámci priority
3 Místní rozvoj lidských zdrojů
(na podporu sociální integrace
v obcích).
Prostředky ESF jsou využívány
i pro Iniciativu Společenství
EQUAL. Tato iniciativa podporuje vytváření mezinárodních
partnerství při prosazování no-

vých prostředků v boji se všemi
typy diskriminace a nerovností
na trhu práce. Součástí iniciativy EQUAL je také sociální
a pracovní integrace lidí žádajících o azyl.
Na závěr bych rád dodal, že problematika fondů EU je poměrně
rozsáhlá. Pokud jste něčemu neporozuměli, obraťte se na nás.
Naším cílem je osvětlit celou
problematiku tak, aby byl na
Vysočině dostatek předkladatelů kvalitních projektů. Některé
z údajů jsou také k dispozici na
www.kr-vysocina.cz>Krajský
úřad>Dokumenty odborů krajského úřadu>Odbor regionálního rozvoje>Příprava čerpání
fondů EU.
Martin Černý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 530, e-mail:
cerny.m@kr-vysocina.cz

EPC – metoda zaručeného snížení spotřeby energie

V současné době jsou úspory
energie velmi často diskutovaným tématem nejen v odborných
kruzích. Souvisí to zejména s faktem, že náklady na nákup energií
se staly po jejím několikerém
zdražení významnou položkou
každého rozpočtu. O úspory
energie se proto zajímají nejen
podnikatelé, správci státního
i komunálního majetku, ale
i obyvatelstvo. Realita vysokých
cen energií vystřídala dobu, kdy
hlavní motivací k úspoře státem
dotované levné elektřiny a tepla
byl spíše dobrý pocit z toho, že
„šetřím životní prostředí“, než to,
že bych si výrazně snižoval svůj
účet za energii. Nehospodárné
zacházení s energií nejenom výrazně zatěžuje životní prostředí
a zvyšuje provozní náklady na
veškeré lidské činnosti, ale má

i rozhodující vliv na často diskutované změny
klimatu a není v souladu s programem trvale
udržitelného rozvoje.
Použití metody EPC
(z angl. Energy Performance
Contracting)
je především vhodné
na projekty týkající se
úspor vynaložených finančních
prostředků na nákup energií
ve školských či zdravotnických
zařízeních, při správě veřejných
budov a nájemných domů, popř.
domů bytových družstev nebo
sportovních zařízení apod.
Možnosti úspor energie v budovách uvedených zařízení jsou
velmi výrazné, mohou činit 40
i více procent současných nákladů. K naplnění záměru dosáhnout
takovýchto úspor jsou však zapotřebí dva faktory: kvalifikovaný
a vysoce odborný projekt, jak
těchto úspor dosáhnout, a finanční prostředky na pokrytí počáteční investice. Abychom mohli
začít šetřit energií ve větší míře
než jen používáním spořivých
žárovek (což je také důležité), je
nejprve nutná finanční investice
do technologie zaručující úspory

energie, což je při současném
stavu veřejných financí často
hlavní příčinou, proč nedochází
k vyhledávání a realizaci úsporných opatření.
Vyřešení tohoto problému je hlavní devizou metody EPC. Firmy
energetických služeb (ESCO) nabízejí svým zákazníkům, že jim
odhalí možnosti úspor, navrhnou
a zrealizují kompletní dodávku
a montáž dohodnutých zařízení
na klíč, zajistí finanční prostředky na výstavbu celého projektu
a taktéž garantují dosažení slibovaných úspor. Tím, že firmy
ESCO na sebe přebírají zodpovědnost, že projekt EPC bude
generovat dostatek finančních
přínosů, nemá zákazník v těchto
projektech žádnou starost o to,
kolik projekt uspoří, a zda tak

bude mít dostatek prostředků na
splácení nákladů vynaložených
na projekt. Metodu EPC lze tudíž
popsat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie,
která se projeví v úsporách provozních nákladů, jež jsou zpětně
použity na splácení původní investice. Zákazník tedy po dobu trvání smlouvy splácí z dosažených
úspor veškeré náklady projektu.
K představení metody EPC a diskuzi o této problematice je určen
seminář pořádaný Energetickou
agenturou Vysočiny. Seminář je
určen především pro zástupce
obcí, měst a dalších samosprávných orgánů, které mají ve své
správě nemovitosti, například
budovy úřadů, škol, nemocnic,
sportovních a kulturních zařízení
apod.

Energetická agentura Vysočiny vás zve na seminář
o metodě EPC, který se koná dne
26. 9. 2003 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti krajského úřadu B3.15.
Energetická agentura Vysočiny
Jiráskova 53, 586 01 Jihlava, tel: 567 30 33 22
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Odmítnutí služby se zbraní
aneb Právo na zařazení k výkonu civilní služby
V návaznosti na článek z minulého čísla na téma civilní služby
vám na stránkách Zpravodaje
přinášíme stručné přiblížení
pramenů, v nichž lze najít nejzákladnější právní úpravu jejího
výkonu a některých souvisejících
záležitostí tak, jak se vyvíjela po
roce 1990. Právní předpisy, které
v článku uvádíme, dělíme na
zákony a nařízení vlády vydaná
k jejich provedení.
Zákony upravující oblast výkonu civilní služby:
Dne 14. března 1990 přijalo Federální shromáždění ČSFR (FS
ČSFR) zákon č. 73/1990 Sb.,
o civilní službě. Tato právní
úprava měla značný pozitivní
ohlas v široké veřejnosti, ale
současně vyvolala řadu problémů. Vzhledem k tomu, že při
projednávání ve FS ČSFR byla
z návrhu zákona vypuštěna řada
institutů, jejichž cílem bylo vytvořit brzdicí mechanismy, byly
vytvořeny podmínky pro zneužívání tohoto zákona, a tím i pro
obcházení branné povinnosti
(mimo povinnosti odvodní).
I když zákon taxativně stanovil
důvody, pro které může občan
výkon vojenské činné služby odmítnout, docházelo k případům,
kdy skutečným motivem odmítnutí služby se zbraní nebylo přesvědčení občana. Počet občanů,
kteří podali v období od 14. 3. do
31. 12. 1990 prohlášení o odmítnutí vojenské činné služby, činil
cca 18 000 občanů a zahrnoval
mnohé z těch, kteří před rokem
1989 nenalezli s ohledem na
negativní důsledky s tím spojené
odvahu službu se zbraní odepřít.
Skutečnost, že 16 200 vojáků
z uvedeného počtu odmítlo službu se zbraní v průběhu základní
nebo náhradní služby, však nasvědčuje tomu, že mnozí z nich
tímto způsobem řešili spíše jiné
problémy, s nimiž se při výkonu
vojenské služby setkávali. Možnost odmítnutí vojenské činné
služby i v průběhu jejího výkonu
mělo značný negativní dopad
na naplněnost jednotek a útvarů
armády a ve svých důsledcích

i na její připravenost a akceschopnost.
K odstranění problémů vzniklých příliš liberálním pojetím zákona byla připravována novelizace zákona č. 73/1990. Vzhledem
k rozsahu navrhovaných změn
a doplnění i jejich závažnosti
bylo rozhodnuto připravit nový
zákon o civilní službě. Názory
na návrh nového zákona se lišily především v různém pojetí
způsobu uplatňování práva na
odmítnutí vojenské činné služby
(odmítnutí vojenské služby prohlášením nebo žádost o určení
k civilní službě), časové vymezení uplatnění práva na odmítnutí
vojenské činné služby a především pak ve způsobu posuzování
oprávněnosti odmítnutí vojenské
služby a věrohodnosti důvodů
uváděných občanem. Negativně
se projevilo i přijetí iniciativních
návrhů některých poslanců přímo v průběhu schvalování návrhu zákona ve FS ČSFR, které
narušilo jeho kontinuitu.
Dne 12. prosince 1991 byl
FS ČSFR přijat zákon č. 18/
1992 Sb., o civilní službě,
který nabyl účinnosti dnem 16.
ledna 1992 a nahradil zákon
č. 73/1990 Sb. Tato právní úprava
zavedením některých brzdicích
mechanismů a opatření eliminovala část negativních dopadů
realizace zákona č. 73/1990 Sb.
Sladěním věkové hranice pro
povinnost k civilní službě s věkovou hranicí branné povinnosti
byly ztíženy a částečně i odstraněny možnosti zneužívání zákona o civilní službě i možnosti
úniku z branné povinnosti bez alternativního plnění. Významnou
změnou bylo zejména zohlednění poznatků z odmítání vojenské
činné služby v jejím průběhu
vojáky v základní (náhradní)
službě. Za zvlášť závažnou změnu v postupu při uplatnění práva
na odmítnutí vojenské služby
lze považovat zavedení lhůt pro
podání prohlášení u jednotlivých
kategorií občanů (odvedenec; voják; voják, kterému byla základní
/náhradní/ služba přerušena;

voják v záloze atd.). Toto časové
vymezení možnosti omezilo právo na odmítnutí vojenské služby
u vojáků v činné službě, tedy
u občanů konajících služební
povinnost.
Trestné činy proti civilní službě řeší zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (oddíl druhý
Trestné činy proti civilní službě, § 272a–e).
Nařízení vlády upravující oblast výkonu civilní služby:
Dnem 15. července 1992 nabylo
účinnosti Nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb.,
kterým se stanovují podrobnosti výkonu civilní služby.
Na základě zmocnění zákonem
č. 18/1992 Sb. stanovila vláda
ČR tímto nařízením zejména
působnost orgánů státní správy

při realizaci zákona, vedení evidence občanů povinných civilní
službou a organizací, v nichž
je tato služba vykonávána, výši
nárokových částek zabezpečení
poskytovaného občanovi a výši
náhrad poskytovaných občanovi
v souvislosti s výkonem civilní
služby, rozsah udělovaných dovolených a poskytování léčebně
preventivní péče.
Nařízením vlády č. 167/1994 Sb.,
kterým se zkracuje civilní
služba pro některé občany,
byla dnem 1. září 1994 zkrácena
délka civilní služby v návaznosti
na změny v době trvání vojenské
základní služby.
Jiří Bína, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 818, e-mail:
bina.j@kr-vysocina.cz

Informace
Vstupní vzdělávání úředníků
územních samosprávných celků
Kraj Vysočina nabízí na základě udělené akreditace zajištění
vstupního vzdělávání pro úředníky územních samosprávných
celků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
V současné době jsou naplánovány tři cykly programu vstupního vzdělávání: v měsíci říjnu, listopadu a v prosinci. Školení
probíhá v těchto modulech: Veřejná správa ČR, Veřejná ekonomika a finance, Základy veřejného práva a evropské správní
právo, Komunikace a management, Etika úředníka. Školení
v uvedených modulech je poskytováno zdarma. Přihlášky zasílejte do 15. září, 15. října a 15. listopadu s ohledem na vámi
zvolený měsíc. Na základě vaší přihlášky vám budou zaslány
podrobnější informace.
Výuka všech modulů probíhá v budově Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Přihlášky zasílejte na níže uvedené adresy takto:
písemně:
Krajský úřad kraje Vysočina, personální oddělení, Žižkova 57
586 33 Jihlava,
v elektronické podobě: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
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Informace
Přečetli jsme za vás...
V částce 73 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 14. 7. 2003 byl publikován nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003 ve
věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 12. prosince 2001.
V částce 76 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 23. 7. 2003 byl publikován nález Ústavního soudu ze dne 9. července
2003 na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona
č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící
v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách.
V částce 77 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 25. 7. 2003 bylo publikováno Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení
nových voleb do zastupitelstva obce.
V částce 79 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 31. 7. 2003 byl publikován zákon č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
V částce 80 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 29. 7. 2003 byla publikována vyhláška č. 237/2003 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 281/2001 Sb., jíž se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon).
V částce 80 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 29. 7. 2003 bylo publikováno Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení
nových voleb do zastupitelstva obce.
V částce 82 Sbírky zákonů České republiky rozeslané dne 5. 8. 2003 byl publikován zákon č. 247/2003 Sb., úplné znění zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn.
Václava Douchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: douchova.v@kr-vysocina

Na co se nás casto ptáte

Radonový program v našem kraji (2. část)

Praktická aplikace za účinnosti nových pravidel krajského úřadu v přenesené působnosti
Co je příčinou toho, že kromě monitoringu radonu se
v bytových objektech pomocí stopových detektorů letos
nerealizují žádná protiradonová opatření?
Jednou z příčin je vzdálení
možnosti získání státní dotace
pro žadatele vzniklé přesunem
z bývalých okresních úřadů na
ústřední orgán státní správy
– Ministerstvo financí ČR do
Prahy.
Jak se to v praxi projevuje?
V minulosti okresní úřady obdržely v návaznosti na zjištěný počet postižených objektů

zvýšeným výskytem radonu
na svém území určitý podíl
z celkové státní dotace vyčleněné na radonový program
ve státním rozpočtu a s touto
částkou v rámci daných pravidel a zásad mohly operativně
zabezpečovat radonový program na území svého okresu.
Občan například prováděl
rekonstrukci rodinného domu
či chalupy a stavební úřad mu
na základě výsledků měření
nařídil provést protiradonová
opatření. Občan se se svým
požadavkem obrátil na okresní řad, který v rámci přidělené

celkové dotace mohl téměř
okamžitě na tento požadavek
reagovat. Tuto možnost Ministerstvo financí ČR krajským
úřadům odepřelo, a tak je tato
dotace přidělovaná na jednotlivé akce centrálně z Prahy,
což je příliš zdlouhavé a nepružné a žadatele to odrazuje.
Existují ještě nějaké další
příčiny?
Další příčinou je legislativa
týkající se radonového programu a metodické postupy
s ní související (schvalování
smlouvy na kraji a na SÚJB,
několikanásobné
kontrolo-

vání a případně doměřování
výsledků měření z tzv. radonových diagnostik nebo ze
stopových detektorů), jakož
i nepružnost orgánů a institucí při posuzování a vydávání
stanovisek či rozhodnutí v této
problematice.
Co je v této souvislosti důležité pro občana-příjemce
státní dotace na protiradonová opatření?
V této souvislosti považuji za
nezbytné upozornit na to, že
přestože se jedná o tzv. státní
zakázku, je na první pohled
patrné, jak je pro dodavatele
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protiradonových ozdravných
opatření velice nejistá, neboť na
tuto státní dotaci či příspěvek
není ze zákona žádný právní
nárok, a pokud se vzhledem
k technologickým lhůtám nepodaří do 31. 10. 2003 předložit
na MFČR příslušné doklady
(výsledky kontrolního měření,
faktury provedených prací), nebudou vynaložené náklady dodavateli v tomto roce uhrazeny
a ani krajský úřad či MFČR mu
nezaručí, že se tak stane příští
rok. A nemůže to dodavateli
zaručit ani občan, se kterým
bude uzavírat smlouvu.

Proto musí být občan při
uzavírání smlouvy na realizaci protiradonových opatření
s dodavatelem, který zajisté
bude po něm požadovat určité
záruky ve finančním zabezpečení, opatrný. Doporučuji
před uzavřením této smlouvy
se poradit buď s právníkem,
nebo se s ní před jejím potvrzením dostavit za mnou na
krajský úřad.
Na koho se má občan obrátit
v případě pomoci se zabezpečením dokladů a veškerých písemností vyplývajících z příslušné legislativy

Odbor regionálního
rozvoje
EXPO REAL Mnichov 2003
Dne 6.–8. října se v Mnichově koná již 6. ročník mezinárodního veletrhu investičních příležitostí EXPO REAL Mnichov.
Tento veletrh dnes již patří mezi nejprestižnější veletrhy svého
druhu v Evropě. Posledního ročníku se zúčastnilo 1 188 vystavovatelů z 25 zemí. Expozice se těšily pozornosti 14 800
odborných návštěvníků ze 46 zemí. Vedle podnikatelských
subjektů se zde prezentují také hospodářské regiony a města.
Kraj Vysočina využije příležitosti prezentovat na mezinárodním investičním fóru investiční možnosti a příležitosti, které
nabízí, a chce tak podnítit zájem investorů o podnikatelské
prostředí na Vysočině. Příliv zahraničních investic by přispěl
ke stabilizaci regionálního průmyslu, což je jedna z cest k větší
míře zapojení regionu do evropské ekonomiky. Účast na tomto
veletrhu finančně i marketingově podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci své proexportní politiky.

Obchodní mise do Poznaně
Kraj Vysočina byl Hospodářskou komorou v Jihlavě přizván
k přípravě obchodní mise do Poznaně v Polsku, která se uskuteční 13.–14. 10. 2003. V rámci této akce bude prezentováno
podnikatelské prostředí Vysočiny, zároveň bude náš region
představen jako turistická destinace. Auditorium budou tvořit
představitelé poznaňského regionu a regionálního rozvoje, pozváni budou také představitelé podnikatelských subjektů a reprezentanti hospodářské komory. V rámci této akce se setkají
čelní představitelé našeho a poznaňského regionu, nad kterým
převezme záštitu honorární konzul České republiky v Poznani
pí. Renata Mataczynska. Obchodní část bude organizována
formou obchodních schůzek s reprezentanty polských firem na
základě přípravy, kterou v rámci této akce v koordinaci s Hospodářskou komorou činí agentura CzechTrade.
Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz

týkající se uvedené problematiky?
V minulosti, protože se
z 90 % jedná o občany-žadatele o dotaci starší 70 let,
prováděl v okrese Jihlava
v jejich zastoupení zadání veřejné zakázky, úhradu faktur
za radonovou diagnostiku,
projekt, realizaci a kontrolní
měření poskytovatel dotace
– okresní úřad, neboť většina
žadatelů s takovými transakcemi nemá žádné zkušenosti, a mnoha nepříjemných
starostí je tak pomohl zbavit
a vhodnou osvětou je k prove-

dení protiradonových opatření motivoval.
Krajské úřady tyto povinnosti
nemají. Přesto však jsem toho
názoru, že krajský úřad je zde
především pro občany, a proto
nad rámec svých zákonných
povinností bude vždy ochoten podat občanovi-žadateli
informace o st. dotaci na protiradonová ozdravná opatření
(a nejen jemu), kdykoliv o to
požádá.
Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Výskyt radonu není
na Vysočině
ponechán náhodě
V kraji Vysočina se nachází celkem 729 měst a obcí
a v nich 103 556 trvale obydlených bytových objektů. K 1. 1.
2002 bylo z hlediska výskytu
radonu prozkoumáno pomocí
stopových detektorů 20 373
objektů, ze kterých bylo 3 914
shledáno závadnými, a z toho
za pomoci státního příspěvku
v celkové výši 58,2 mil. Kč
do konce roku 2002 ozdraveno
589.
Kromě toho bylo nákladem
14,1 mil. Kč ozdraveno 44
předškolních a školních zařízení a nákladem 25,8 mil. Kč
vybudováno 106 odradonovacích zařízení na veřejných
vodovodech.
K přezkoumání orgány SÚJB
a SÚRO bylo předloženo 42
protokolů radonových diagnostik bytových objektů. Zatím
bylo vydáno jediné doporučující stanovisko k poskytnutí
státní dotace na protiradonová
ozdravná opatření regionálním
centrem SÚJB České Budějovice na rodinný dům Těšenov
61 v okrese Pelhřimov.
K dnešnímu dni Státní úřad
pro jadernou bezpečnost v Praze posoudil pro náš kraj celkem
7 žádostí obcí na poskytnutí
státní dotace na odradonování
veřejných vodovodů (Smrk,
Stařeč, Geršov, Boršov, Smrč-

ná, Řečice, Hojkov). Z toho 3
(Geršov, Smrk, Stařeč) z důvodu nepřekročení mezní hranice 300 Bq/l obsahu radonu
se zamítavým stanoviskem,
obec Boršov se státní dotace
vzdala, neboť ji obdržela od
Ministerstva zemědělství na
kompletní rekonstrukci vodovodu včetně odradonovacího
zařízení, a 3 (Hojkov, Řečice
a Smrčná) s doporučujícím
stanoviskem, přičemž poslední
tři jmenované obce obdržely
též souhlasné stanovisko od
MF ČR k realizaci protiradonových ozdravných opatření
v rozsahu 1,166, 1,781 a 1,199
mil. Kč rozpočtových nákladů
při jejich pokrytí státní dotací
v plném rozsahu.
Pokud se týká zabezpečení
pokračování radonového průzkumu objektů pomocí stopových detektorů, úkol rozmístit
v letošním roce v kraji Vysočina převážně v bytových objektech 1 400 ks stopových detektorů radonu se daří zabezpečovat následovně: k dnešnímu dni
bylo na základě předchozího
projednání s převážně právními subjekty a vytipování vhodných lokalit ve smyslu zásad
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost u Státního ústavu
radiační ochrany objednáno
pro náš kraj celkem 2 000 ks
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detektorů. Z tohoto počtu bylo
předáno k rozmístění na území
města Třebíč 300 ks detektorů,
k rozmístění na vybraných lokalitách okresu Třebíč 400 ks
detektorů, dále k rozmístění na
území okresu Havlíčkův Brod
600 ks detektorů, 300 ks detektorů v obcích okresu Žďár
nad Sázavou a 400 ks detektorů v obcích okresu Pelhřimov.
K 15. 7. 2003 se podařilo rozmístit celkem 84 ks detektorů
v okrese Pelhřimov. Současně
je na základě pokynů Státního ústavu radiační ochrany
a seznamů objektů z jeho
databáze prováděn sběr detektorů rozmístěných v objektech
na území našeho kraje v roce
2002. K dnešnímu dni bylo
posbíráno celkem 169 ks detektorů, z toho v obci Cejle 64 ks,
Kalhov 39 ks, Zbilidy 45 ks,
Ježená 17 ks a zbývající 4 ks od
individuálního žadatele z obcí

ZPRAVODAJ
Kozlov a Jihlava. Výsledky
radonového průzkumu jsou
s ohledem na důvěrné údaje
zasílány přímo jednotlivým
vlastníkům nebo uživatelům
měřených objektů s uvedením
možností dalšího postupu
v řešení této problematiky.
Rozmísťování i sběr detektorů
jsou státem dotovány v rozsahu
50,- Kč za rozmístěný a 25,- Kč
za sejmutý a odevzdaný detektor. Krajský úřad zatím obdržel
od Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost státní dotaci ve
výši 65 975,- Kč, kterou použije dle zásad Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost na úhradu
nákladů subjektům zabezpečujícím rozmísťování a sběr
detektorů na území kraje.
Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Prázdniny v příštím školním roce
Organizace školního roku 2003/2004 v základních, středních a speciálních školách (MŠMT, č.j. 15 755/2003-20).
Období školního vyučování ve
školním roce 2003/2004 začne
ve všech základních, středních
a speciálních školách v pondělí
1. září 2003. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 29. ledna 2004. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno
ve středu 30. června 2004.
V jakých termínech budou mít
žáci v kraji Vysočina prázdniny v nastávajícím školním
roce?
Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí 27. října a středu 29.
října 2003.
Vánoční prázdniny budou
zahájeny v pondělí 22. prosince
2003 a skončí v pátek 2. ledna
2004. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2004.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 30. ledna
2004.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:
9.–15. 2. 2004 okresy Havlíčkův

Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 8. dubna a pátek
9. dubna 2004.
Hlavní prázdniny budou trvat
od čtvrtka 1. července do úterý
31. srpna 2004.
Tato organizace školního roku
vychází z vyhlášky MŠMT ČR
č. 99/2002 Sb., kterou se mění
vyhláška MŠMT ČR č. 362/1991
Sb., o organizaci školního roku
v základních školách, středních
školách a speciálních školách.
Mohou se žáci dočkat i jiného
volna?
Mohou. Ze závažných důvodů,
zejména organizačních a technických, může ředitel školy
vyhlásit pro žáky volné dny,
a to v jednom školním roce nejvíce čtyři (vyhláška MŠMT ČR
č. 362/1991 Sb., § 4, odst. 1).
Dana Svobodová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 278, e-mail:
svobodova.d@kr-vysocina.cz
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Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje Vysočina
hledá spolupracovníky (jednotlivce či organizace) na sběr
projektových záměrů v kraji Vysočina za účelem vybudování
databáze projektových záměrů a jejich budoucí podpory
z fondů EU
Požadujeme: samostatnost a komunikativnost,
používání běžného kancelářského software,
znalost regionální politiky
Nabízíme: bezplatné proškolení v průběhu
měsíce srpna a září o náležitostech projektu
a jak má být zpracován, aby se mohl ucházet
o podporu ze strukturálních fondů EU, certifikát o absolvování kurzu, od září možnost zapojení do vyhlášených grantových programů
na sběr projektových záměrů.
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která
bude obsahovat tyto náležitosti:
v případě jednotlivce: jméno, příjmení, titul zájemce, datum narození zájemce, státní
příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo
povolení k pobytu, datum a podpis zájemce,
jednu zvolenou oblast sběru projektových
záměrů – Venkov, Doprava, Zemědělství,
Životní prostředí, Lidské zdroje, Informační
technologie, Průmysl a podnikání, Cestovní
ruch a kultura.
v případě organizace: název organizace,
jméno osoby pověřené sběrem projektových
záměrů, datum a místo narození osoby pověřené sběrem projektových záměrů, sídlo
organizace, datum a podpis osoby pověřené
sběrem projektových záměrů, jednu zvolenou
oblast sběru projektových záměrů – Venkov,
Doprava, Zemědělství, Životní prostředí, Lidské zdroje, Informační technologie, Průmysl
a podnikání, Cestovní ruch a kultura.
K přihlášce je nutno přiložit: životopis
jednotlivce či osoby pověřené sběrem projektových záměrů, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadním vzdělání a zaměstnáních
a o dalších odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblastí z předvstupních programů EU a evropských strukturálních fondů.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme
do 10. září 2003 včetně na adrese:

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů pro
jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních
informací najdete na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz.

