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Volby do Evropského parlamentu
– sestavování seznamu voličů
Povinností všech obecních
úřadů je dle § 28 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu sestavit
seznamy voličů pro volby do
Evropského parlamentu (dále
jen „seznamy voličů pro volby
do EP“). Vzhledem k tomu, že
ze strany starostek a starostů
měst a obcí dochází k častým
dotazům, které se týkají právě otázky sestavování seznamů voličů pro volby do EP,
zejména na možnost dopisování voličů do seznamů voličů
ve dnech voleb, připomínáme
nejdůležitější zásady při sestavování seznamů voličů pro
volby do EP.
Na rozdíl od jiných typů voleb
jsou tyto seznamy jednorázové,
určené pouze pro volby do Evropského parlamentu (dále jen
volby do EP). Seznamy voličů
pro volby do EP jsou složeny
z dílčích seznamů voličů a jsou
sestavovány v jednotlivých
fázích.
1. fáze sestavování seznamů
voličů proběhla ve lhůtě do
2. května 2004 do 16.00 hod.,
kdy obecní úřady do seznamu voličů pro volby do EP
zanesly
a) údaje ze stálého seznamu
voličů, tedy údaje o státních
občanech České republiky,
kteří dosáhli věku 18 let a měli
ke 2. 5. 2004 ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt
b) údaje o voličích, kteří jsou
občany jiného členského státu
a kteří o zápis do seznamu voličů pro volby do EP požádali
a v neposlední řadě byli do seznamu voličů zaneseni
c) údaje o občanech České republiky, kteří mají ve správním
obvodu obecního úřadu trvalý
pobyt a kteří dle záznamů
v evidenci obyvatel dosáhnou
nejpozději druhý den voleb, tj.
dne 12. června 2004, věku 18
let

Po lhůtě 2. 5. 2004 již nelze žádného shora uvedeného voliče do
seznamu voličů dopisovat. Je to
rozdíl oproti jinému typu voleb,
kdy bylo možné ještě ve volební
místnosti ve dnech voleb dopsat
do výpisu ze stálého seznamu
voličů toho voliče, který nebyl
nedopatřením do seznamu voličů zanesen, pokud prokázal
právo v obci volit. Stejně tak
nelze po shora stanoveném
termínu dopsat do seznamu
voličů státního občana jiného
členského státu Evropské unie,
i kdyby prokázal, že splňuje
všechny podmínky pro zapsání
do seznamu voličů.
Je třeba také upozornit na
skutečnost, že volič (ať již jde
o občana České republiky,
nebo cizince s povolením k pobytu), který se přestěhoval po
2. květnu 2004, tzn. že u něho
došlo ke změně místa trvalého
pobytu až po dni, ke kterému
sestavuje obecní úřad seznam
voličů pro volby do EP, zůstává
zapsán v seznamu u obecního
úřadu v místě svého předešlého
trvalého pobytu, neboť stávající právní úprava neumožňuje
tomuto obecnímu úřadu voliče
z důvodu přestěhování po
uplynutí shora uvedené lhůty
ze seznamu vyškrtnout. Obecní
úřad v místě nového trvalého
pobytu nemůže naopak takového voliče do seznamu voličů
dopsat. Z uvedeného vyplývá,
že volič, který se přestěhoval
po 2. květnu 2004, může volit
buď ve volebním okrsku ve
správním obvodu obecního
úřadu v místě svého předešlého
trvalého pobytu, anebo, chce-li
volit v místě, kam se přestěhoval, musí požádat u obecního
úřadu, kde je veden v seznamu
voličů pro volby do EP, o vydání
voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do
EP k hlasování ve kterémkoliv
volebním okrsku na území Čes-

ké republiky (posledním dnem
pro doručení žádosti o vydání
voličského průkazu je 27. květen 2004 do 16.00 hod.).
2. fáze sestavování seznamu
voličů proběhne nejpozději
do 22. května 2004 do 16.00
hod. Do tohoto termínu obecní úřad zanese do seznamu
voličů pro volby do EP voliče,
kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu
trvalý pobyt ani pobyt podle
zvláštního právního předpisu
(cizinci s povolením k pobytu), ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo
náhradní vojenskou službu
b) pobývají v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální
péče nebo v obdobném zařízení, nebo
c) jsou umístěni v policejní cele,
v místě výkonu vazby nebo
v místě výkonu trestu odnětí
svobody
Na rozdíl od jiných typů voleb
nebudou tedy shora uvedení
voliči zapsáni do tzv. zvláštních
seznamů voličů. O zápis do
seznamu voličů pro volby do
EP u obecního úřadu, v jehož
obvodu se nachází některé z výše uvedených zařízení, by měl
volič prostřednictvím správce
zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dnech
voleb zřejmý, neboť následné
změny spočívající v dopsání do
seznamu voličů pro volby do EP
v místě jeho trvalého pobytu již
nelze provádět.
Pokud si volič není jist, že ve
dnech voleb bude ještě v daném
zařízení pobývat, je praktické
si u obecního úřadu, u kterého
je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP, tzn. v místě jeho
trvalého pobytu, a jde-li o občana jiného členského státu,
v místě pobytu, požádat o vydání voličského průkazu. Ten
voliče opravňuje nejen k využití
volebního práva v kterémkoliv
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volebním okrsku na území
České republiky, ale i k žádosti
o hlasování do přenosné volební
schránky v příslušném zařízení.
Stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že
bude přijat do některého z výše
uvedených zařízení a setrvá zde
i po dobu konání voleb do EP.
Případ, kdy je volič neplánovaně
přijat do některého z uvedených
zařízení v době, kdy již nemůže
být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen
do seznamu voličů pro volby do
EP vedeného obecním úřadem,
v jehož správním obvodu se
zařízení nachází, nemá voličský
průkaz a již uplynula i lhůta, ve
které lze o vydání voličského
průkazu požádat, nelze řešit
jinak, než že tento volič nebude
moci své volební právo využít.
Jedinou výjimkou dopisování
do seznamu voličů pro volby
do EP ve dnech voleb je pouze
případ, kdy se volič dostaví do
volební místnosti s voličským
průkazem.
3. fáze sestavování seznamu
voličů proběhne nejpozději 27.
května 2004, kdy obecní úřad
vyškrtne ze seznamu voličů
pro volby do EP voliče, kteří
požádali o zápis do zvláštního
seznamu voličů u zastupitelského úřadu (tato skutečnost
bude obecním úřadům oznámena cestou Ministerstva
vnitra ČR), nebo kteří byli
na svoji žádost zapsáni do
seznamu voličů pro volby do
EP obecním úřadem, v jehož
správním obvodu se nachází
zařízení dle § 28 odst. 2 zákona
o volbách do EP, kde voliči pobývají (viz 2. fáze sestavování
seznamů voličů).
Nejpozději do uzavření seznamů
voličů pro volby do EP, tj. dne
9. června 2001 do 16.00 hod.,
proběhne 4. fáze sestavování
seznamů voličů, kdy obecní úřad
vyškrtne voliče, kteří projevili
vůli hlasovat ve volbách do EP
v jiném členském státě, a to opět
na základě sdělení Ministerstva
vnitra ČR, nebo požádali o vydání voličského průkazu.
Alena Kuchařová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Metodika provozování výherních
hracích přístrojů (VHP)
Výpočet části výtěžku na veřejně
prospěšné účely
Při vypracování vyúčtování provozu VHP v dané obci se od vložených finančních prostředků (IN)
odečtou vyplacené finanční prostředky (OUT), zaplacené správní
a místní poplatky vztahující se
k vyúčtovanému období. Z tohoto
údaje se pak vypočte hodnota části
výtěžku s použitím principů a procenta odvodu dle tabulky uvedené
v ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách (dále jen zákon).
Takto zjištěné finanční prostředky
jsou pro provozovatele odvodem
a podle ustanovení § 18 odst. 4
zákona pro obec příjmem.
Zaplacenými správními a místními poplatky se rozumějí poplatky
vztahující se k povoleným VHP do
provozu v příslušném časovém období kalendářního roku bez ohledu
na datum jejich úhrady.
Pokud provozovatel část výtěžku
neodvede nebo řádně nevyúčtuje,
lze použít donucovacího prostředku ustanovení § 43 odst. 3 zákona
ke zrušení nebo dočasnému zastavení provozování VHP z důvodu
nesplnění jedné z podmínek uložených zákonem nebo v povolení,
a to v případě, že provozovatel,
pokračuje v provozování VHP
na základě dalšího povolení. Dále
lze využít ustanovení § 48 zákona
k ukládání pokut.

Prostředky na veřejně prospěšné účely nelze vymáhat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Využívání webových stránek
autorizovaných osob
Ke zlepšení informovanosti
povolujících míst – obcí – a tím
k žádanému zefektivnění výsledků následných technických
kontrol povolovaných VHP do
provozu autorizované osoby
vybudovaly a udržují databázi
VHP, jejichž provozuschopnost byla osvědčena. To znamená, že každá obec si může
samoobslužně podle potřeby
prostřednictvím
webových
stránek autorizovaných osob
operativně zkontrolovat a ověřit u každého jí povolovaného
VHP platnost jeho technické
dokumentace. Význam webových stránek je v tom, že
mohou být využívány přímo
bez prostřednictví pracovníků autorizovaných osob. Do
budoucna budou autorizované
osoby v této věci poskytovat
odbornou pomoc hlavně při
řešení sporných případů.
Podrobné návody přístupů
k seznamům výpisů z osvědčení a seznamům duplikátů VHP
vyhotovených ITC, a. s., Zlín
a EZÚ, Praha, jsou uvedeny ve
Zprávách MF pro finanční or-

gány obcí a krajů, ročník 2003,
číslo 4, ze dne 15. srpna 2003.
Vypořádávání
vybraných
správních poplatků při provozování VHP
Na základě sdělení finančních
úřadů upozorňujeme obce, které povolují provoz VHP a vybírají správní poplatky za vydaná
povolení, aby včas (tj. do 30 dnů
následujících po vydání povolení) vypořádávaly podle položky
20 písm. c) sazebníku stanovený podíl z vybraných správních
poplatků podle kritérií ustanovení § 9 a) zákona o správních
poplatcích. Plnění tohoto úkolu
bude kontrolováno FÚ.
Informace o výsledcích provozování VHP v kraji Vysočina
za rok 2003
V roce 2003 bylo celkem provozováno 1 390 kusů VHP ve
127 obcích, za které byl vybrán
správní poplatek v celkové výši
44 156 tis. Kč. Příjmy rozpočtů
obcí dále posilují jak místní
poplatky za provozované VHP,
tak i odvody části výtěžku, které
jsou provozovatelé VHP povinni
každoročně odvádět. V minulém roce byly v kraji Vysočina
vyměřeny provozovatelům dvě
pokuty ve výši 200 tis. Kč.
Marie Vostálová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 231, e-mail:
vostalova.m@kr-vysocina.cz

Jaro v lesích na Vysočině
přineslo také úkoly
Do lesů na Vysočině vkročilo
letošní jaro a současně přineslo
další povinnosti a úkoly pro
pracovníky státní správy lesů,
vlastníky lesů i profesionální
lesníky. V této souvislosti je zapotřebí zmínit dvě věci – provádění opatření k ochraně lesa
(proti kůrovcům) a uvádění
reprodukčního materiálu (semena, sazenice) lesních dřevin
do oběhu.

1. Opatření k ochraně lesa
Loňské tropické počasí, umocněné semenným rokem, způsobilo snížení fyziologické
odolnosti lesních porostů. Oslabení smrkových porostů v lesích
a náhlé zvýšení populační hustoty kůrovců zapříčinily, že letos
hrozí nebezpečí přemnožení
nebezpečných škůdců, vzniku
kalamitního stavu a nepředvídatelných škod na lesních ma-

jetcích. Z tohoto důvodu vydalo
Ministerstvo zemědělství dne
31. 10. 2003 rozhodnutí, jímž
nařídilo vlastníkům lesa, aby
provedli opatření v ochraně
lesa proti kůrovcům (lýkožrout
smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, lýkožrout menší),
a to zejména:
Do 31. 3. (nad 600 m. n. m. do
30. 4.) dříví napadené kůrovci
zpracovat, odvézt z lesa nebo
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asanovat (tj. odkorněním a spálením kůry nebo chemicky).
Do 31. 5. (nad 600 m. n. m. do
30. 6.) veškeré polomy, vývraty
a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců zpracovat, odvézt z lesa
nebo asanovat.
Celoročně vyhledávat a včas
zpracovávat, odvážet z lesa nebo
asanovat dříví nově napadené
kůrovcem.
Z dozorové činnosti v lesích na
Vysočině je patrný především
zvýšený výskyt lýkožrouta
lesklého v mladších smrkových
porostech a dále lýkožrouta smrkového ve starých smrkových
porostech v lokalitách rozdrobených lesních komplexů především v nižších polohách.
Pracovníci státní správy lesů
a České inspekce životního
prostředí budou provádět podle
platných právních předpisů kontroly zaměřené na plnění opatření
v ochraně lesa. Neodpovědným
vlastníkům lesa hrozí postih.
Vlastníci lesů by měli co nejvíce
spolupracovat s odbornými lesními hospodáři a nespoléhat na
fakt, že průběh počasí z počátku
jara byl pro rozšíření kůrovce
nepříznivý. Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
obešle obecní úřad kraje v nejbližších dnech novým metodickým materiálem zaměřeným na
problematiku likvidace kůrovců.
2. Uvádění reprodukčního
materiálu lesních dřevin do
oběhu
V souvislosti s harmonizací
právních předpisů ČR s předpisy

EU byl loni schválen s účinností
od 1. 1. 2004 zákon č. 149/2003 Sb.
(zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin). V návaznosti na tento zákon vydalo
Ministerstvo zemědělství tyto
související vyhlášky:
– č. 29/2004 Sb., kterou se provádí
uvedený zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin
– č. 139/2004 Sb., kterou se stanovuje podrobnosti o přenosu semen
a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnosti o obnově
lesních porostů a o zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Uvedený zákon stanovuje podmínky, za nichž lze obchodovat
se semeny (uvádět je do oběhu)
a sazenicemi lesních dřevin určených k obnově lesa, zakládá
kompetence pro orgány veřejné
správy, umožňuje orgánům veřejné správy kontrolu dodržování
ustanovení zákona včetně možnosti ukládání sankcí.
Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přibyla zejména
agenda spojená s vystavováním
potvrzení o původu reprodukčního materiálu. Taktéž i pro krajské
úřady vyplývají z tohoto zákona
další nové pravomoci, např.
uznávání zdrojů reprodukčního
materiálu.
Petr Bureš, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 204, e-mail:
bures.p@kr-vysocina.cz

Informace
Nový název obce a zánik části obce
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
informuje, že na základě ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dalo
Ministerstvo vnitra ČR, odbor reformy územní veřejné správy,
svým přípisem ze dne 26. ledna 2004 čj. RVS-2227/2003 souhlas k tomu, aby s účinností k 1. 1. 2004 byl pro obec Horní
Pohleď (územní obvod obce s rozšířenou působností Světlá
nad Sázavou) užíván nový název Pohleď.
Miroslava Marešová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Uzávěrky grantových programu
z Fondu Vysočiny
17. 6. 2004 – GIS III. – program na podporu geoinformatické
infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor informatiky, RNDr. Jiří Hiess, tel.:
564 602 160, gis@kr-vysocina.cz)
30. 6. 2004 – Životní prostředí – program na podporu projektů
v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor
životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)

www.fondvysociny.cz

Informace o sběru
projektových záměrů
pro subjekty kraje Vysočina
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na vás jako na naše nejbližší partnery v kraji Vysočina a subjekty, které budou nositeli projektových záměrů,
abychom vás aktuálně informovali o aktivitách spojených se
sběrem projektových záměrů v kraji Vysočina.
Se vstupem do Evropské unie se stala velmi aktuální zpracovávaná databáze projektových záměrů.
Vzhledem k velkému zájmu z vaší strany jsme přikročili ke
druhé fázi sběru projektových záměrů, kterou budou opětovně
realizovat naši externí spolupracovníci – zpracovatelé projektových záměrů.
Tito externí spolupracovníci kraje vám poskytnou svoji odbornou pomoc při zpracování vašeho záměru do základní osnovy
(projektové fiše a logického rámce) použitelné pro databázi projektových záměrů kraje Vysočina. Díky této asistenci bude váš
záměr zpracován do základní podoby, která bude dále využitelná při přípravě vaší vlastní žádosti o získání finanční podpory
z dostupných veřejných zdrojů.
Příslušného zpracovatele projektových záměrů můžete kontaktovat i sami. Seznam zpracovatelů naleznete na www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU.
Martina Kršňáková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Hranice kraje Vysočina se asi změní
V úterý 11. května 2004 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona, podle kterého se 25 obcí kraje Vysočina stane
od 1. 1. 2005 součástí Jihomoravského kraje. Než vstoupí zákon v platnost, musí jej ještě schválit senát a podepsat prezident
republiky. Kraj Vysočina tak přijde o 2 % současné rozlohy a 1,4 % obyvatelstva.
Změna se bude týkat celkem tří obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Nejvíce ztratí ORP Velké Meziříčí, a to jak rozlohou,
tak i počtem obyvatel. Z hlediska počtu obyvatel však bude mít změna hranic největší dopad na ORP Bystřice nad Pernštejnem, jež
přijde o 13,3 % svého současného stavu obyvatelstva. Evidentně nejméně se dotkne změna hranic kraje ORP Náměšť nad Oslavou,
od které bude odloučena pouze obec Senorady. Ta přejde pod ORP Ivančice, všechny ostatní obce pod ORP Tišnov.
Tab.: Základní charakteristiky obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a kraje Vysočina před a po odloučení obcí
do Jihomoravského kraje
obvod obce s rozšířenou
působností
Bystřice n. P.
Náměšť n. O.
Velké Meziříčí
Vysočina

nyní
24 211
13 977
38 198
517 630

počet obyvatel
po odloučení
úbytek
21 004
3 207
13 576
401
34 673
3 525
510 497
7 133

úbytek (%)
13,3
2,9
9,2
1,4

nyní
396,2
221,1
545,2
6 925,4

rozloha (km2)
po odloučení
úbytek
348,0
48,2
211,4
9,7
467,0
78,2
6 789,3
136,1

úbytek (%)
12,2
4,4
14,3
2,0

Obr.: Změna hranic kraje Vysočina a obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP)

Zdroj dat (obr. i tab.): Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2003, Malý lexikon obcí České republiky 2002, ČSÚ, Praha 2003; vlastní
výpočty
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Výsledky ankety Zpravodaj 2003 (3. část)
V tomto čísle přinášíme poslední část výsledků ankety Zpravodaj 2003. Jedná se o souhrnné výsledky odpovědí čtenářů na otázky číslo 11 až 14.
Zveřejněním poslední části výsledků naše komunikace s vámi samozřejmě nekončí. K podobným anketám se chceme vracet přibližně jedenkrát za rok. Nicméně své podněty prosím posílejte, kdykoliv budete cítit potřebu nám něco sdělit. Za vaše názory předem děkujeme.
ANKETA ZPRAVODAJ 2003 – VÝSLEDKY
Odpovědi respondentů:
Číselné hodnoty u jednotlivých variant znamenají, kolikrát respondenti označili příslušnou variantu.
11) Využíváte elektronickou verzi Zpravodaje zveřejňovanou
na internetových stránkách kraje?
106
49
22
16
3
1

ano, sporadicky
ne, nevím, že existuje elektronická verze Zpravodaje
ano, pravidelně
ne, nemám přístup na internet
ne
ne, nevím, že existují internetové stránky kraje

12) Přivítali byste zasílání elektronické verze Zpravodaje do
vašich e-mailových schránek (tzv. elektronický newsletter)?
117
77

ne
ano

Komentář k otázce 11 a 12: Výsledky ankety ukazují, že existuje
poměrně vysoký zájem o předávání informací zveřejňovaných ve
Zpravodaji elektronickou cestou. V současné době připravujeme
technologické řešení, které nám umožní nabízet zasílání elektronické verze Zpravodaje přímo do vašich e-mailových schránek.
V každém případě máte již teď možnost prohlížet si Zpravodaj na
internetových stránkách kraje > Servis pro obce > Zpravodaj.
13) Dostáváte Zpravodaj pravidelně, tzn. každý měsíc?
199
4

ne
ano

Komentář k otázce 13: Zpravodaj distribujeme prostřednictvím
České pošty. Samozřejmě se může stát, že se právě váš výtisk na
cestě k vám ztratí. Pokud vám tedy Zpravodaj z nějakého důvodu
nedojde, obraťte se prosím na naši redakci. Rádi vám zašleme náhradní výtisk.
14) Chcete nám sdělit cokoliv jiného? Zde máte prostor...
Je potřeba zlepšit dopravní obslužnost, lepší spojení i do menších
obcí neodpovídající stav pozemních komunikací (špatné, havarijní stavy komunikací) šetřete na velkých obálkách, tuto anketu
s jedním lístkem dáte do velké obálky, co to stojí peněz Zpravodaj
koluje po členech zastupitelstva dle rozvrhu a na podpis. Pokud

budeme mít o dva kusy více, necháme jej kolovat po celé vesnici
bylo by dobré formou informace ve Zpravodaji upozorňovat na
nově vydané spisy na internetových stránkách připadá mi, že by
měl být Zpravodaj obsáhlejší, protože ne všichni mají přístup na
internet děkuji za užitečné rubriky a články, které mi pomáhají
při mé práci bylo by dobré na začátku roku zasílat termíny grantů
na celý rok dopředu včetně podrobných instrukcí, adres příslušných institucí, praktické pokyny Zpravodaj je dobrá věc, slouží
a pomáhá malým obcím k přiblížení práce kraje. Informace jsou
důležité pro další činnost obcí soutěž Vesnice roku by bylo dobré
rozdělit do kategorií do 100 obyvatel, do 1 000 obyv. a nad 1 000
obyvatel. Malé obce nemají takové možností jako ty velké podpořit obce do 100 obyv. v žádostech POV zpřístupnit Zpravodaj pro
představitele právnických osob a spolky obcí články mohou být
třeba slovně kratší, ale obsahově výstižnější mohl by být ve Zpravodaji kompletní telefonní seznam pracovníků KrÚ se zavedením
krajů přibylo na obcích plno práce s různými přehledy a hlášeními.
Spousta těchto informací by se přitom dala najít v účetnictví obce,
které se shromažďují přímo na kraji Zpravodaj je dobrý nápad
– pokračujte dál (takto nebo obdobně formulovaný vzkaz se objevil
7 x – pozn. red.) ať se vám daří, nezapomínejte ani na obce do
2 000 obyv. vyhovuje nám stručnost a přehlednost je potřeba
zveřejňovat více praktických informací pro nově začínající starosty
bylo by možné na aktuální věci upozornit e-mailem uvítal bych
větší přehlednost. Často musím číst články, které se nás netýkají
uvítal bych e-mailový newsletter webu kraje nemám rád anonymní ankety zveřejnit ve Zpravodaji počty i informace a jména
nezaměstnaných v naší obci postrádám zpětnou vazbu. Mohla
by se zřídit diskusní rubrika, ve které by mohly být zveřejňovány
názory představitelů samosprávy problém – nepovolená výkrmna
krůt v obci Bochovice – přístup MěÚ Třebíč je velice laxní. Kraj
nedostatečně tlačí na vyřešení problému ekonomický odbor KrÚ
by mohl provádět školení pro účetní zejména malých obcí články
jsou někdy zmatené – viz článek neupotřebitelný majetek požární
ochrany armády ČR neuvádějte nesrozumitelná cizí slova

Pozvánka
Zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004 se bude konat

dne 29. června 2004
v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva naleznete
od 18. června na internetových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Servis pro samosprávu kraje.
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Cvičení Integrovaného záchranného systému
HORIZONT 2004
Cvičení integrovaného záchranného systému s názvem
HORIZONT 2004 proběhne
23. června od 6.00 do 13.00
hodin v Jaderné elektrárně
Dukovany a na území krajů
Vysočina a Jihomoravského.
Jeho tématem je prověření návaznosti vnitřního a vnějšího
havarijního plánu k zajištění
ochrany obyvatelstva v zóně
havarijního plánování JE
Dukovany a součinnost složek
IZS při vzniku mimořádné
události.
Kdo se zúčastní cvičení?
orgány krizového řízní kraje
Vysočina a Jihomoravského
kraje
krizové štáby obcí s rozšířenou
působností Třebíč, Náměšť nad
Oslavou, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Moravský
Krumlov, Znojmo a Břeclav
krizové štáby obcí Rouchovany,
Opatov, Dolní Dubňany, Šumice
a Lednice
Základní škola Rouchovany,
Opatov, Dolní Dubňany a Lednice
krizový štáb Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost
Hasičský záchranný sbor kraje
Vysočina a Jihomoravského
kraje

15. ženijní záchranná brigáda
Bechyně, vojenský záchranný
útvar Jindřichův Hradec a Bučovice
Zdravotní záchranná služba
Třebíč a Brno
Policie ČR – správa Jihomoravského kraje,
okresní
ředitelství Třebíč,
Znojmo a Břeclav
organizace havarijní odezvy
ČEZ JE Dukovany
obce
kraje
Vysočina a Jihomoravského
kraje ve 20 km ZHP formou
vyrozumění a varování
ICOM transport, a.s. – TRADO BUS
Jak bude cvičení probíhat?
Havárie v Jaderné elektrárně
Dukovany je simulovanou mimořádnou událostí iniciovanou
simulovanou
technologickou
událostí, oklasifikovanou směnovým inženýrem jako mimořádná
událost 1. stupně. K jejímu řešení
je použito skutečné geografické
území, tj. 20 km zóna havarijního plánování Jaderné elektrárny
Dukovany.

Poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu
kraje Vysočina v roce 2005
Upozorňujeme zástupce obcí
kraje Vysočina, kteří chtějí získat dotaci na zpracování územně plánovací dokumentace dle
Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu kraje Vysočina
v roce 2005, že termín přijímání žádostí je do 30. 9. 2004.
Výše uvedená pravidla včetně
formuláře žádosti naleznete na
www.kr-vysocina.cz. Žádosti

o dotaci se předkládají odboru
územního plánování a stavebního řádu. Další případné
informace podají Ing. Petr
Průža (tel.: 564 602 211)
nebo Ing. Lenka Ryšavá (tel.:
564 602 270)
Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

V jaderné elektrárně jsou na
základě pokynu směnového
inženýra prováděny následující
činnosti dle vnitřního havarijního plánu Jaderné elektrárny
Dukovany:
je zajištěno varování zaměstnanců a dalších
osob nacházejících se v ohroženém prostoru
jaderné elektrárny
je
zajištěna
aktivace krytových družstev
a podle pokynu
se aktivují kryty
je aktivován
personál technického podpůrného střediska
je informován ředitel a vedení
elektrárny o vzniku simulované
technologické události 1. stupně
je vyplněn a odeslán formulář
oznámení o vzniku mimořádné
události 1. stupně na styčné místo Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost.
V důsledku mnohonásobné kumulace poruch provede směnový
inženýr postupně překlasifikaci
simulované mimořádné události
na mimořádnou událost 2. a 3.
stupně.
V souladu s Vnitřním havarijním
plánem Jaderné elektrárny Dukovany jsou prováděna ochranná
opatření. Dle plánu vyrozumění
provádějí operační střediska HZS
kraje vyrozumění správních úřadů na území kraje, krizové štáby
krajů a obcí s rozšířenou působností jsou vyrozuměny o události
na jaderné elektrárně, jsou uvedeny do pohotovosti a připravují
se na příjetí ochranných opatření.
Je navázána spolupráce s orgány
krizového řízení Jihomoravského kraje.
Jak budou obyvatelé varováni?
V 8.30 je provedeno varování
obyvatelstva spuštěním varovných sirén v celé 20 km zóně
havarijního plánování. Směno-

vý havarijní štáb JE Dukovany
pracuje na zastavení úniku
radioaktivních látek do životního prostředí. Zaměstnanci JE
Dukovany jsou ukryti ve speciálních úkrytech a připravují se
k možné evakuaci.
V souvislosti s vývojem situace
vyhlásí hejtman kraje pro část
území kraje stav nebezpečí.
Krizové štáby kraje a obcí
vyhodnocují vzniklou situaci,
zpracovávají prognózy dalšího
vývoje na základě podkladů
směnového havarijního štábu
JE Dukovany a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(SÚJB). V případě vzniku
skutečné mimořádné situace
by ve vysílání České televize ČT1 a Českého rozhlasu
1–Radiožurnálu byly odvysílány předem připravené relace
s informacemi pro obyvatelstvo, hlavně jak se chovat a jak
realizovat ochranná opatření.
Ve smyslu bezpečnostní příručky pro obyvatelstvo – kalendáře
– organizuje personál Základní
školy v Rouchovanech po varování sirénami ochranná opatření, jako je ukrytí, jodová profylaxe (bude simulováno požitím
lentilek), provádějí ochranu
dýchacích cest a připravují se
na možnou evakuaci na pokyn
starosty obce.
Na základě hodnocení technologického vývoje obdrží hejtman
kraje doporučení SÚJB k provedení evakuace žáků školy
v Rouchovanech. Krizový štáb
kraje ve spolupráci s krizovým
štábem obce s rozšířenou působností Třebíč a obce Rouchovany zabezpečuje splnění úkolu
evakuace smluvními dopravními prostředky dle vnějšího
havarijního plánu. Zároveň
je vyrozuměn starosta obce
Opatov, aby zahájil v souladu
s připravenou dokumentací
dle vnějšího havarijního plánu
přípravu na přijetí dětí ze ZŠ
Rouchovany a zabezpečení jejich ubytování a stravování.

číslo 6/2004
Pro případ, že je nutno provést
dekontaminaci (odmoření) osob
a techniky, počítá vnější havarijní plán z výstavbou mobilního dekontaminačního místa na
vytipovaných komunikacích.
Toto místo bude vybudováno
na komunikaci u obce Lukov
silami a prostředky Vojenského
záchranného útvaru Jindřichův
Hradec a vojáci procvičí postup
při dekontaminaci autobusu
s evakuovanými dětmi. V obci
Rouchovany bude prováděn
výcvik ženijních prací v souvislosti s odmořením terénu.
Policie ČR bude regulovat
dopravu, simulativně provádět
uzávěru na komunikacích a společně se zdravotní záchrannou
službou bude zabezpečovat
průběh evakuace.
Co představují ochranná
opatření?
Obyvatelstvu ve 20 km zóně
havarijního plánování je do
domácností
distribuována
bezpečnostní příručka vydaná
ve formě kalendáře, která radí
občanům, jak se chovat při
mimořádné radiační situaci.
Podstatou všech ochranných
opatření osob před účinky
a následky nadměrného ozáření
je podstatné snížení kontaktu
se zářením. Nejefektivnějším
způsobem ochrany před radioaktivními látkami je ukrytí
v budovách, které podstatně
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snižují účinky radioaktivního
záření. Po výzvě ve sdělovacích
prostředcích se požijí jódové
tablety, tzv. jódová profylaxe
dle stanoveného dávkování.
Nejúčinnější je před příchodem
radioaktivního oblaku. Jednou
z unikajících látek při radiační
havárii je radioaktivní jód. Aby
se předešlo jeho hromadění ve
štítné žláze člověka a poškození
zdraví, užívají se tablety s neradioaktivním jódem (KI), který
nasytí štítnou žlázu a nevpustí
do ní radioaktivní jód. Tablety
KI má obyvatelstvo uloženo
v domácnosti, školní zařízení ve
školách. Pokud je nutno opustit
budovu – úkryt, doporučuje se
chránit si dýchací cesty k tomu
určenými ochrannými rouškami nebo improvizovanými
prostředky ochrany dýchacích
cest. K tomu je možno použít
navlhčený kapesník, ručník,
přeloženou gázu, toaletní papír
atd. Povrch těla chránit pláštěnkou, rukavicemi, gumovými
holínkami. Evakuace je velmi
účinným ochranným opatřením. K jejímu provedení jsou
připraveny evakuační plány,
podle nichž jsou lidé evakuováni do předem stanovených
příjmových obcí po vybraných
trasách. Doporučení k evakuaci
dává hejtmanovi kraje – vedoucímu krizového štábu kraje – na
základě monitorování radiační

situace krizový štáb Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost.
Evakuaci nařizuje a organizuje
starosta obce.
Časový průběh cvičení, situovaný do jednoho dopoledne, by ve
skutečnosti představoval daleko
větší časový úsek. Ten by umožnil přesné vyhodnocení situace
a kvalitní rozhodování odpovědných orgánů s využitím
nejmodernějších poznatků vědy
k řešení mimořádné situace.
Pravděpodobnost vzniku radiační havárie v souvislosti
s provozem jaderných elektrá-
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ren je extrémně nízká. Nicméně
příprava a plánování opatření
pro případ radiační havárie
vyplývá z platné legislativy.
Havarijní cvičení krizových
štábů, jednotek IZS a orgánů
havarijní odezvy JE Dukovany
je nejúčinnějším a nejefektivnějším prostředekem zvyšování
havarijní připravenosti a jaderné bezpečnosti.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

Informace k vydávání
rybářských lístků
Zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, který nabyl účinnosti
dne 1. 4. 2004, přešla působnost
ve věci vydávání rybářských
lístků z obecních úřadů na
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. Příslušný prováděcí právní předpis, tj. prováděcí
vyhláška č. 197/2004 Sb., nabyla účinnosti dne 23. 4. 2004.
Proto v období od 1. 4. 2004
do 23. 4. 2004 nebylo možné
vydávat rybářské lístky podle
dosavadních právních předpisů, které byly novým zákonem
o rybářství zrušeny.

Kontaktními pracovníky pro
podávání informací jsou Jaroslav Mikyna (tel.: 564 602 267,
e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz) a Martin Drápela (tel.:
564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz) z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského
úřadu kraje Vysočina.
Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 1207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz

Kraj zpracoval výroční zprávu o stavu školství
Pracovníci oddělení koncepce vzdělávání krajského úřadu zpracovávají každý rok na
jaře Výroční zprávu o stavu
a rozvoji výchovně-vzdělávací soustavy v kraji Vysočina.
Nejinak tomu bylo i v tomto
roce. Zpráva za školní rok
2002/2003 a rozpočtový rok
2003 byla dokončena koncem
března a 24. dubna 2004 ji
na svém zasedání schválilo
krajské zastupitelstvo.
Oproti roku 2002 nedošlo
v krajské vzdělávací soustavě k žádným významnějším
změnám, přesto některá čísla
naznačují, jakým směrem se

bude vzdělávání v kraji Vysočina ubírat.
V roce 2003 působilo v kraji
Vysočina celkem 571 škol
a školských zařízení. Mezi ně
patří mateřské školy, základní
školy, gymnázia, SOŠ, SOU,
vyšší odborné školy, speciální
školy, domy dětí a mládeže,
základní umělecké školy,
školní družiny a kluby. Oproti
roku 2002, kdy v kraji působilo
579 škol a školských zařízení,
se tak jejich počet snížil. Na
tomto počtu se však zatím plně
neprojevilo slučování středních
škol. To bylo sice připraveno
již v průběhu roku 2003, prak-

ticky k němu však dochází až
v roce 2004. Lze tedy předpokládat, že celkový počet
škol a školských zařízení bude
klesat i v tomto roce. Jako součást výše uvedených subjektů
působí v kraji i několik stovek
školních jídelen, desítky domovů mládeže, dětské domovy
a výchovné ústavy. Nejvíce
organizací zřizuje kraj, dále
pak jednotlivé obce a města,
soukromé subjekty, církve
a Ministerstvo školství.
Jednou z věcí, které budou do
budoucna ovlivňovat směr,
jímž se bude školství v kraji
ubírat, je počet žáků a studen-

tů. V roce 2002/2003 docházelo do škol celkem 96 620 dětí,
žáků a studentů, což představuje oproti roku 2002 pokles
téměř o tři tisíce žáků. Neustávající pokles počtu žáků ve
školách není problémem pouze
kraje Vysočina; tento trend je
příznačný pro celou Českou
republiku. Naším úkolem nyní
je, abychom přizpůsobili strukturu školství v kraji tak, aby
nevznikaly zbytečné ekonomické ztráty, na druhé straně
aby však zůstala zachována co
nejširší vzdělávací nabídka.
Významným příspěvkem kraje
k rozvoji školství byla i pří-
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prava 6 grantových programů
(4 z Fondu Vysočiny, 2 z prostředků MŠMT), z nichž byly
realizovány projekty v celkové
výši 27,4 milionů korun.
Nové úkoly čekají na školy
a školská zařízení v souvislosti
s naším vstupem do EU. Jak

na úrovni kraje, tak přímo ve
školách začaly vznikat projekty, které budou usilovat o získání prostředků z evropských
strukturálních fondů. Rok
2003 byl z tohoto pohledu důležitý hlavně z hlediska přípravy programových dokumentů

(ve vzdělávání jde zejména
o operační program Rozvoj
lidských zdrojů a Společný regionální operační program). Kraj
Vysočina se na tvorbě obou těchto dokumentů rovněž podílel.
Všechny tyto a mnoho dalších
informací lze najít ve výroční

zprávě, která je veřejně dostupná na webových stránkách
kraje.
Zdeněk Navrátil, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 851, e-mail:
navratil.z@kr-vysocina.cz

Informace

Uvažujete o úvěru pro vaši obec?
Při sestavování rozpočtu nebo i v průběhu roku při běžném hospodaření se mohou obce dostat do situace, kdy potřebují
překlenout nesoulad mezi příjmy a výdaji v obecním rozpočtu. Jedním z možných řešení této situace je přijetí bankovního úvěru. Pro úplnost připomínáme, že v případě schvalování schodkového rozpočtu obce, kdy schodek má být kryt
úvěrem, musí být úvěr již v této fázi smluvně zajištěn – § 4 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že obec rozhodne o přijetí bankovního úvěru, je důležité předem počítat s celkovou výší budoucích zaplacených úroků včetně všech bankovních poplatků za úvěr. Podle § 20 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, představuje tato výše
tzv. předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky (tzn. cenu, kterou bude muset obec za úvěr zaplatit).
Pokud tato cena překročí hranici 2 mil. Kč, jedná se o veřejnou zakázku a je nutno postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V případě, že cena nepřesáhne hranici 2 mil. Kč, ukládá zákon pouze povinnost zadat zakázku transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Obec v tomto případě může blíže specifi kovat podmínky výběrového
řízení svým vnitřním předpisem. Smlouvu o přijetí úvěru (úvěrovou smlouvu) musí vždy schválit zastupitelstvo obce.
Při rozhodování o tom, který bankovní ústav zvolit a jak se orientovat v nabídkách různých bankovních institucí, by obec měla
vzít v úvahu některé skutečnosti, které jsou pro přijetí úvěru významné. Aby mohla být zjištěna cenu obvyklá v místě plnění, je
vhodné provést poptávkové řízení a vyzvat k předložení nabídek více bankovních institucí. Obec by měla poptat (tzn. nabídky
by měly obsahovat) zejména následující údaje, podle kterých je možné jednotlivé banky hodnotit:
Kritéria
1. Výše úvěru v Kč
2. Úroková sazba v %
3. Celková výše bankovních poplatků (banky si některé poplatky nemusí účtovat)
z toho poplatek za zpracování žádosti o úvěr
poplatek za vedení účtu
poplatek za nečerpání úvěru
poplatek z prodlení
poplatek za jednorázové splacení úvěru
poplatek za rezervaci zdrojů
jiné bankovní poplatky
4. Zajištění úvěru (např. směnkou, majetkem obce, budoucími příjmy)
5. Splatnost úvěru (krátkodobý, dlouhodobý úvěr).
6. Forma splácení úvěru (rozložení splátek jistiny a úroků do časového období,
možnost jednorázového splacení úvěru bez sankcí)
7. Termín poskytnutí (čerpání) úvěru (jak dlouho po podpisu úvěrové smlouvy)
8. Jiné podmínky
Nejdůležitějšími kritérii jsou samozřejmě úroková míra a výše bankovních poplatků.
Důležitým předpokladem pro rozhodnutí, zda má obec úvěr přijmout, je ekonomické posouzení schopnosti úvěr splácet z budoucích obecních rozpočtových příjmů.
Vzor výzvy bude k nahlédnutí na webových stránkách kraje v kategorii Dokumenty odborů krajského úřadu > Ekonomický
odbor.
Tomáš Vonka, odbor ekonomický
telefon: 564 602 284, e-mail: vonka.t@kr-vysocina.cz
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Obce mohou spolupracovat
při integraci azylantů
V lednu letošního roku bylo
vládou ČR opět přijato
usnesení o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
V začlenění do společnosti
má azylantům pomoci Státní
integrační program. Jeho
prioritami jsou podle zákona o azylu (č. 325/1999 Sb.)
a podle koncepce integrace
azylantů výuka českého jazyka, zajištění nabídky bydlení
a pomoc při zajištění zaměstnání.
Program bude podpořen finančními prostředky ze státního
rozpočtu. V oblasti získání
znalostí českého jazyka realizuje integrační program
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy formou bezplatného jazykového kurzu.
Prostřednictvím úřadů práce
budou vytvářeny podmínky
pro zabezpečení rekvalifikace
azylantů v evidenci uchazečů
o zaměstnání. Státní integrační
program v oblasti bydlení bude
v letošním roce nově realizován
podle dvou současně probíhajících variant, přičemž azylant
se musí rozhodnout pro jednu
z nich.
Právě v posledně zmíněném se
nabízí prostor pro spolupráci
krajských úřadů o obcí.
Realizace usnesení vlády ve
variantě č. 1 (jedná se o pokračování stávajícího programu)
je totiž plně závislá na nabídce
bytů ve vlastnictví obcí. Ty
pak, bude-li nabídka posouzena
jako vyhovující, získají velmi
zajímavou dotaci poskytovanou Ministerstvem vnitra.
Prostředky jsou jako účelové
neinvestiční dotace určeny nejen na zajištění bydlení, ale také
na rozvoj infrastruktury obce,
tj. i na opravu bytového fontu
obce. Obec tedy může získat
dotaci:
a) na zajištění bydlení ve
výši 150 tis. Kč na azylanta-nájemce bytu a 50 tis. Kč na

každou další osobu s uděleným azylem, která bude
s azylantem-nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti
b) na rozvoj infrastruktury
obce ve výši 150 tis. Kč na
azylanta-nájemce bytu a 10
tis. Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která
bude s azylantem-nájemcem
bytu žít ve společné domácnosti
Vezmeme-li modelový příklad,
kdy bude zprostředkováno bydlení např. tříčlenné rodině s přiděleným azylem, získá obec
celkem 420 tis. Kč (300 tis. Kč
na nájemce bytu + dalších 120
tis. Kč na další osoby s přiděleným azylem žijícím s nájemcem
ve společné domácnosti). Již
minimální částka 300 tis. Kč
na azylanta-nájemce však stojí
určitě za úvahu. Další možností
jsou podle ministerstva obecní
byty v domech s pečovatelskou
službou pro osoby s přiznaným
humanitárním azylem z důvodu zdravotního postižení nebo
obecní byty v penzionech pro
důchodce. Využít lze i bytu,
který obec získá převodem
od státu, jenž nabyl majetku
odúmrtí. O způsobu využití
dotace obec informuje kraj do
konce kalendářního roku.
Důležitou roli hraje také
vzhledem k sociální integraci
azylantů a jejich uplatnění na
trhu práce lokalita, kde se byt
nachází. Nelze však dopředu
stanovit, která obec je či není
vhodná, všechny nabídky je
třeba posoudit individuálně.
V našem kraji bylo od roku
1997 takto zajištěno bydlení 24
osobám s přiděleným azylem
ve čtyřech bytech na Jihlavsku
a Třebíčsku. Jejich ubytování
bylo podpořeno státní dotací
v celkové výši 2 100 000,- Kč,
její výše se však stále průběžně
zvyšuje.
Vzhledem k tomu, že se v mnoha krajích nedaří zajistit dosta-

tek obecních bytů, a splnit tak
kvóty stanovené v usnesení
vlády, byl Státní integrační
program v oblasti bydlení na
návrh pověřených krajských
pracovníků rozšířen o variantu č. 2.
Umožňuje zajištění nájemního
bydlení azylantům, již si zajistili bydlení vlastním přičiněním
nebo ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
Vyčleněné prostředky státního
rozpočtu jsou jako účelové
neinvestiční dotace (dále jen
„dotace“) určeny:
a) na úhradu čistého nájemného azylantům
b) na rozvoj infrastruktury
obce – formou oprav
Výše dotace je stanovena podle
počtu oprávněných osob, které
budou sdílet společnou domácnost, a je uvedena v tabulkách
ve Sdělení MV ČR. Stát přispívá na čisté nájemné azylantovi
prostřednictvím obce v celkové
délce 5 let (nejdéle 60 měsíců).
Zajistí-li si takto azylant nájemní bydlení a uzavře s obcí
smlouvu, může obec získat
např. na jednoho azylanta 36
tis. na čisté nájemné a dalších
18 tis. na rozvoj infrastruktury
obce za jeden rok.
Podle Oznámení ministra vnitra
č. j.: OAM-152-4-1/2004 k zabezpečení jednotného postupu
krajů při realizaci Státního integračního programu v oblasti
zajištění bydlení azylantům

obce písemně požádají o poskytnutí dotace ministerstvo
prostřednictvím kraje. Žádosti
lze předložit nejpozději do 15.
října 2004.
Ve variantě č. 1 kraj a posléze
ministerstvo vyberou nabídky
bydlení vhodné k integraci
azylantů. Ty budou následně
předloženy komisi, která doporučí pro konkrétní nabídku
vhodnou osobu. Pokud bude nabídka azylantem přijata, uzavře
kraj na základě rozhodnutí ministra vnitra s příslušnou obcí
smlouvu o uvolnění dotace. Ve
variantě č. 2 uzavře nejprve
azylant smlouvu s vlastníkem
bytu a podá žádost o dotaci
obci. Obec pak žádá o dotaci
obdobně jako v první variantě.
Kraj Vysočina se obrací tímto na všechny obce a města
kraje Vysočina se žádostí
o spolupráci při zajištění
nabídek bytů ve vlastnictví
obcí.
Podrobné informace a vzory žádostí naleznete na www.mvcr.cz/
vestnik, www.kr-vysocina.cz >
Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor sekretariát hejtmana nebo na sekretariátu hejtmana
u koordinátorky integrace cizinců
Aleny Beranové, kam také zasílejte písemné žádosti.
Alena Beranová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
beranova.a@kr-vysocina.cz

NÁVRH JÍZDNÍHO ŘÁDU
Českých drah pro období 2004/2005
Na webových stránkách kraje Vysočina je k nahlédnutí
NÁVRH JÍZDNÍHO ŘÁDU Českých drah, a. s. pro období
platnosti 2004/2005.
Upozorňujeme, že se nejedná o jízdní řád platný v současné době .

www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce
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Aktuální Profil programu rozvoje kraje
Zastupitelstvo kraje Vysočina
vzalo dne 20. 4. 2004 na vědomí aktualizovaný dokument
Profil Programu rozvoje kraje
Vysočina. Profil kraje Vysočina
je analytickou částí programu
rozvoje kraje. Na rozdíl od
předchozích let již nebyla do
aktualizace zapojena odborná
firma, ale jednotlivé kapitoly

byly zpracovány v gescích
jednotlivých odborů krajského
úřadu, přičemž celkové zastřešení dokumentu je v působnosti
odboru regionálního rozvoje.
V dokumentu je zachycen aktuální stav v kraji za jednotlivé
tematické bloky, jako jsou například obyvatelstvo a sídelní
struktura, hospodářství nebo

trh práce a zaměstnanost. Předpokládá se, že další aktualizace
tohoto dokumentu proběhne do
konce října 2004. Cílem průběžného provádění aktualizace
profilu je jeho stále „čerstvá“
verze, která bude mimo jiné
i základním výchozím materiálem pro analytické části
strategických a koncepčních

dokumentů, jež budou zadávány krajem Vysočina. Dokument
je k dispozici na www.kr-vysocina.cz pod odkazem Program
rozvoje kraje.
Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Ohlédnutí za rokem 2003...
Kraj zapojil do elektronické komunikace dalších 183 obcí
Obce na síti III – 1. kolo
Objem finančních prostředků
Počet došlých žádostí
Celková požadovaná částka
Počet uspokojených žádostí
Celkem rozděleno

Obce na síti III – 2. kolo

1 300 000,- Kč
56
60
1 183 284,- Kč
1 230 855,- Kč
36
33
722 988,- Kč
576 065,- Kč

Webové stránky
měst a obcí
500 000,- Kč
67
733 384,- Kč
55
484 053,- Kč

GIS II – 1. kolo

GIS II – 2. kolo

3 500 000,- Kč
31
15
1 980 000,- Kč
1 357 668,- Kč
19
13
1 297 660,- Kč
1 228 737,- Kč

Obce na síti I – III (2002–2003) – celkem vybaveno 183 obcí, nakoupení stanic a software, zapojení do elektronické komunikace, proškolení pracovníků úřadů
Webové stránky obcí – podpora tvorby nových stránek, případně aktualizace stávajících, zájem o tvorbu jazykových mutací a o nové
technologie např. pro uživatele využívající pouze hlasový výstup (technologie Blind Friendly Web)
GIS II – zavádění, zdokonalování a využívání geoinformačních technologií v kraji, největší zájem o výměnu geodat, dále o budování
infrastruktury, malý zájem o osvětu a šíření informací, vývoj situace ilustruje relativní zaostalost Vysočiny v naplněnosti GIS geodaty.
Instituce veřejné správy pomalu, ale jistě začínají vědomě budovat jádra svých systémů GIS, v dalších letech lze snad očekávat nárůst
a docenění lidských zdrojů i kvalifikované práce

Kraj poskytoval obcím metodickou právní pomoc
Od začátku roku 2003 byla ze strany oddělení právního a správního poskytnuta metodická pomoc pěti obcím, ve kterých se snížil počet
členů zastupitelstva obce pod hranici pět, a nastal tak ve smyslu § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, důvod pro podání návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce. Ve třech případech byla
poskytnuta metodická pomoc při organizačně-technickém zabezpečení dodatečných voleb a v jednom případě opakovaných voleb do
zastupitelstev obcí ve smyslu § 54 shora citovaného zákona.
Metodická pomoc byla poskytnuta také při řešení problematiky zakládání příspěvkových organizací dobrovolnými svazky obcí.
Zaměstnanci oddělení právního a správního se ve dvou případech zúčastnili porad, které byly pořádány obcemi s rozšířenou působností
pro obce, spadající do jejich územní působnosti, kde podali výklad k problematice vydávání právních předpisů obcí.

Kraj poskytoval také individuální konzultace
Útvar interního auditu na počátku roku metodicky řídil podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol z obcí a během roku poskytoval
individuální konzultační činnost při zavádění vnitřních kontrolních systémů v obcích. Zavádění finanční kontroly v obcích podpořil také
přednáškovou činností. Dále ve druhém pololetí inicioval založení pracovní skupiny interních auditorů měst kraje Vysočina. Pracovní
skupina se stala místem pro předávání zkušeností, výměnu informací a podporu služby interního auditu ve veřejné správě.
Radka Burketová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 142, e-mail: burketova.r@kr-vysocina.cz

číslo 6/2004

strana 11

ZPRAVODAJ

Rady k otázkám jmenování a odvolání z funkce
Jmenování na dobu určitou
Nové pracovní zařazení po odchodu z funkce
Sjednání zkušební doby
Vznik a zánik pracovního
poměru založeného jmenováním upravuje Zákoník práce v
§ 65. Jmenování do vedoucí
funkce na dobu určitou není
vyloučeno, nemá však zvláštní
význam, neboť vedoucího zaměstnance je možno kdykoliv
odvolat bez udání důvodu.
Ani v případě jmenování na
dobu určitou a skončení výkonu funkce uplynutím této
doby nekončí pracovní poměr
a postupuje se dále podle § 65
odst. 3.
Jestliže je do vedoucí funkce
jmenován zaměstnanec, jehož
pracovní poměr vznikl již dříve
na základě pracovní smlouvy,
jmenováním dochází ke změně
obsahu pracovního poměru,
a to dnem nástupu do funkce.
Mění se tím vždy druh práce
a často i místo výkonu práce
(pracoviště v působnosti příslušné funkce). Dochází tedy
ke změně nebo skončení některých dříve dohodnutých práv
a povinností. Původní pracovní smlouva nepozbyla platnost,
její obsah se ale jmenováním
stal právně neúčinným. Ani
po skončení výkonu funkce

v důsledku odvolání nenabude
opět závaznost. Zákoník práce přikazuje, že po odvolání
z funkce zaměstnavatel se
zaměstnancem dohodne jeho
další pracovní zařazení, a to
bez rozdílu mezi případy, kdy
pracovní poměr vznikl nově
jmenováním, nebo byl sjednán
předtím pracovní smlouvou,
kterou není zaměstnavatel při
nabízení nového pracovního
místa vázán. Je sice možné
sjednat změnu této původní
pracovní smlouvy, ale to někdy navozuje u zaměstnance
nesprávný dojem, že v případě
jeho nesouhlasu s navrženou
změnou je nadále platná původní pracovní smlouva, a to
i v ujednání o druhu práce
a místu výkonu práce. Jak již
bylo uvedeno, tato ujednání
jsou jmenováním překonána
jednou provždy.
U zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním,
nebyla pracovní smlouva nikdy
uzavřena, takže nemůže být
ani měněna. Zároveň nemůže
být uzavřena ani pracovní
smlouva nová, protože nevzniká nový pracovní poměr.

Jak tedy označit právní úkon,
jímž bude sjednáno nové pracovní zařazení? Jako nejúčelnější se jeví označení dohody
o dalším pracovním zařazení,
uzavřené podle ustanovení
§ 65 odst. 3 zákoníku práce
jako „dohoda o dalším (novém)
pracovním zařazení“ nebo „dohoda o změně pracovního poměru“ apod. V textu je vhodné
uvést, že se touto dohodou doplňuje obsah pracovní smlouvy
(pokud existuje z doby před
jmenováním), respektive že
dohoda pracovní smlouvu
nahrazuje (pokud pracovní
poměr vznikl jmenováním).
Dohoda o dalším pracovním
zařazení po odvolání z funkce
je právním úkonem, předepsaným zákonem.
Zkušební doba nepřichází
u pracovního poměru zakládaného jmenováním v úvahu.
Možnost odvolání kdykoliv
a bez udání důvodů by ji činila
zbytečnou. Ostatně se zkušební dobou se počítá jen při
uzavírání pracovní smlouvy
(§ 31 odst. 1 Zákoníku práce).
Pokud je zaměstnanec během
zkušební doby sjednané v pra-

covní smlouvě jmenován na
vedoucí funkci, zkušební doba
skončí tak, jako skončí původní
existující pracovní poměr, který se změní v pracovní poměr
vzniklý jmenováním. Jak již
bylo uvedeno, zaměstnanci se
nezachovává původní pracovní
místo, nýbrž po odvolání má
právo na pracovní zařazení
na práci podle své kvalifikace
nebo na práci pro něho vhodnou. Jestliže zaměstnavatel
nemá pro zaměstnance práci
odpovídající jeho kvalifikaci,
popřípadě jinou pro něho vhodnou práci, popřípadě ji sice má,
ale zaměstnanec ji odmítne, jde
o překážku v práci na straně
zaměstnavatele (§130) a současně je dán výpovědní důvod
podle ustanovení § 46 odst. 1
písm. c) Zákoníku práce. Odstupné v tomto případě náleží
pouze v případě zrušení vykonávané funkce v důsledku
organizačních změn (tj. např.
i při sloučení organizací, a tím
i více funkcí ředitele v jednu).
Jana Dočkalová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 225, e-mail:
dockalova.j@kr-vysocina.cz

Jednotné značení vyznamných turistických
a kulturních cílů
Součástí úsilí o rozvoj a kultivaci cestovního ruchu je
snaha o maximální informovanost turistů o kulturním
a historickém potenciálu naší
země. Na základě konzultací
a spolupráce vládní agentury
CzechTourism, Ministerstva
dopravy ČR a Ministerstva
kultury ČR byla v loňském
roce zpracována metodika na

označování významných turistických a kulturních cílů.
Značky jsou kodifikovány Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích (IS 23 – Kulturní
nebo turistický cíl – návěst, IS
24a a IS 24b – Kulturní nebo
turistický cíl).

Smyslem zmíněné metodiky je
sjednotit postup všech subjektů
působících v oblasti propagace,
správy a provozování významných turistických cílů (památek) při jejich záměru tento cíl
označit. Obsahuje proto popis
činností při realizaci značení
a vytváří předpoklady pro to,
aby významné kulturní cíle
byly na celém území ČR po-

stupně označovány jednotným
způsobem na standardní evropské úrovni. Pro účely metodiky
vytipovala v první fázi agentura
CzechTourism významné kulturní a turistické cíle v koridoru
25 km podél dálnic a ve druhé
fázi ve spolupráci s krajskými
úřady i významné kulturní
a turistické cíle v okolí rychlostních komunikací a silnic

číslo 6/2004
1. třídy. Vznikl tak seznam,
k jehož změnám a doplnění
jsou v současné době oprávněny
pouze dvě instituce – Ministerstvo kultury a CzechTourism.
Podle obecných zásad musí být
turistický cíl dobře dopravně
přístupný, tzn. kromě možnosti příjezdu musí disponovat
i dostatečným parkovištěm pro
návštěvníky. Směrové značení
musí být provedeno po celé trase z místa prvotního oslovení
motoristy až do místa dosažení
uvedeného cíle. Tzn. např. od
výjezdu z dálnice, na pozemní
komunikaci nižší třídy až do
obce nebo na parkoviště hradu či zámku. Značky budou
umísťovány v mezikřižovatkových úsecích, tj. mezi poslední
značku předcházející a první
značku následující křižovatky;
vzdálenosti mezi nimi budou
nejméně 500 m; v jednom mezikřižovatkovém úseku budou
umístěny nejvýše tři značky,
přičemž každá bude uvádět jiný
cíl. Preferováno bude označení
těch cílů, které nejsou uvedeny jako dálkový, blízký nebo
doplňkový cíl na značkách
příslušné křižovatky. Navádění
na turistické cíle musí být řešeno v návaznosti na orientační
dopravní značení. Jiný postup
bude zvolen, pokud je název turistického cíle shodný s názvem
obce nebo se turistický cíl na
území obce nachází, jiným
způsobem bude řešeno vyznačení směru k turistickému cíli,
který leží stranou dopravně významné pozemní komunikace.
Výstavba, údržba a majetková
správa značek bude plně v režii
žadatelů. Grafickou část značek
schvaluje Ministerstvo kultury
ČR.
Značky informačně-orientačního značení navádějící provoz
k turistickým cílům povoluje
jako příslušenství dálnice, silnice nebo místní komunikace
na základě žádosti příslušná
instituce, která vykonává působnost silničního správního
úřadu (§ 40 odst. 2, 3, 4 zák. č.
13/1997 Sb.) – MD ČR pro dálnice a rychlostní silnice, krajské úřady pro silnice I. třídy,
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností pro silnice II. a III.
třídy. Stanovisku předchází
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písemné vyjádření příslušného
útvaru Policie ČR, popř. MV
ČR.
Technické provedení dopravních značek upravuje ČSN
01 8020. Technické provedení
značek informačně-orientačního značení a orientačního
dopravního značení upravují
technické podmínky MDS TP
117 a MDS TP 100. Grafické
symboly k informativním
směrovým značkám jsou stanoveny ústředním pracovištěm Národního památkového
ústavu. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem a s ohledem na
stanovené podmínky pro užití
a umístění dopravních značek
orientačně dopravního značení
a značek informačního dopravního značení se doporučuje
řešit problematiku označení
turistických cílů komplexně.
Návrh provedení značení i návrh umístění značení ve vztahu
ke stávajícím dopravním značkám včetně návrhu případných
úprav dopravního značení musí
zpracovat odborná firma, která
má v daném oboru dostatečné
zkušenosti.
Proto bude v průběhu měsíce
června 2004 zadáno zpracování
projektu Značení významných
turistických a kulturních cílů
na území kraje Vysočina. Jeho
úvodní studie se zaměří na návrh provedení značení a umožní
přesně stanovit časový harmonogram postupného umísťování
značek a finanční náročnost. Po
specifikaci finančních zdrojů
a pravidel financování značení
bude zadáno zhotovení kompletní projektové dokumentace
včetně projednání s dotčenými
orgány a konečná realizace.
Značení kulturních cílů přispěje nejen k větší informovanosti
o kulturním potenciálu kraje,
ale pro návštěvníky bude zároveň signálem o péči, kterou
kraj propagaci nejatraktivnějších
turistických cílů na svém území
věnuje.
Další informace naleznete na:
www.czechtourism.cz > Regiony > Značení turistických cílů.
Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 533, e-mail:
mahelova.i@kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás…
V částce 59 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 21. dubna
2004 byla vydána pod č. 177 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru
řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ve vyhlášce je mj.
v § 12 odst. 1 stanoveno, že řidičský průkaz vydá obecní úřad
obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vydání řidičského průkazu. Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu
je uveden v příloze č. 7 a vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a) citované
vyhlášky.
Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. května 2004.
V částce 72 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 28. dubna
2004 byl vydán pod č. 216 zákon, kterým se mění zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon nabyl účinnosti dne 28. dubna 2004.
Upozorňujeme znovu starostky a starosty měst a obcí,
že metodické pokyny a další informace k volbám do Evropského parlamentu najdou na internetových stránkách
kraje Vysočina www.vysocina-kr.cz a na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

Nejčastější nedostatky
zjištěné v oblasti
poplatku za odpady
V souvislosti s rozsáhlou novelizací zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, přijímají
obce v současné době nové
obecně závazné vyhlášky na
tomto úseku. Abychom zabránili opakování některých chyb,
se kterými se krajský úřad při
dozorové činnosti setkává, rádi
bychom dnes upozornili na
nejčastější nedostatky zjištěné
v oblasti úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
1. Ve vyhlášce je často nesprávně určena sazba tohoto
poplatku. Zákon o místních
poplatcích rozděluje celkovou sazbu tohoto poplatku
do dvou složek označených
písmeny a) a b).
Složka a) – její výše nemusí
být ve vyhlášce nijak zdůvodněna a její určení je čistě
v pravomoci obce, která je zde
limitována pouze maximální
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výší této složky stanovené
zákonem – 250,- Kč.
Složka b) – musí být stanovena
na základě skutečných nákladů
obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu
a kalendářní rok. Maximální
výše této složky může činit
opět 250,- Kč. Pokud jsou náklady obce na sběr a svoz odpadu vyšší než 250,- Kč, může
obec tento rozdíl zahrnout do
složky a), jejíž výši není nutné
nijak zdůvodňovat.
Uvedené rozúčtování nákladů
obce na sběr a svoz odpadu
musí být ve vyhlášce uvedeno.
Obec může toto rozúčtování

uvést přímo ve článku, ve kterém se stanoví sazba poplatku,
případně může tvořit přílohu
vyhlášky.
2. Ve vyhlášce je v souvislosti
s tímto místním poplatkem
nesprávně upravena ohlašovací povinnost, které podléhá
jedna ze skupin poplatníků
– majitelé rekreačních objektů. Obec není oprávněna
požadovat od těchto poplatníků doložení vlastnictví rekreačního objektu např. kopií výpisu z listu vlastnictví.
Tito poplatníci jsou povinni
oznámit správci poplatku ve
stanovené lhůtě:

příjmení, jméno, bydliště,
rodné číslo, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo
sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena
evidenčním nebo popisným
číslem ani číslem parcelního
pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
3. Vyhláška často stanovuje v souvislosti s placením
tohoto a všech dalších poplatků, které obec vybírá,
jediný způsob jejich úhrady
– např. pouze prostřednictvím SIPO nebo v hotovosti
na pokladně obecního úřadu.
S ohledem na skutečnost, že

zákon o správě daní a poplatků upravuje možné způsoby úhrady poplatku, není
možné ve vyhlášce stanovit
jediný možný způsob placení
poplatků, neboť právní předpis nižší právní síly nesmí
zasahovat do práv poplatníka zvolit si způsob platby,
který mu umožňuje citovaný
zákon.
Michaela Paďourková,
odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 257, e-mail:
padourkova.m@kr-vysocina.cz

Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt
Ministerstvo financí vydalo
stanovisko k placení místního poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt v případě
pobytu, který se uskutečňuje
za účelem tzv. preventivní rehabilitace pracovníků celní
správy, hasičského záchranného sboru, BIS, policie a vojáků z povolání.
Pokud jde o vojáky z povolání,
je jejich pobyt na preventivní
rehabilitaci podle zákona č.
221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů, výkonem služby.
Dle vyjádření resortu obrany
je voják z povolání vyslán
na preventivní rehabilitace
rozkazem svého velitele a je
mu vystaven poukaz, který

stanoví délku pobytu. Tímto
poukazem se musí prokázat
při nástupu vzhledem k tomu,
že každý jiný pobyt předmětnému poplatku podléhá.
Za výkon služby je považována preventivní rehabilitace
i u policistů ČR v případech,
kterou upravuje ustanovení §
59 vyhlášky čl. 287/2002 Sb.,
jíž se provádí zákon č. 186/
1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky. Ubytovaná osoba
se prokáže dokladem (jako
u vojáků) potvrzujícím vyslání na preventivní rehabilitaci
v důsledku výkonu služby.
Pro příslušníky Hasičského
záchranného sbor u je tzv.
ozdravný pobyt upraven

v ustanovení § 17 odst. 2
zákona čl. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném
sboru České republiky, které
výslovně stanovuje, že jejich
účast na ozdravném pobytu se
považuje za výkon služby. Tito
příslušníci se při svém ozdravném pobytu prokáží nejen
ubytovacím poukazem, ale pro
kontrolu prováděnou správcem
poplatku i dokladem, který
bude potvrzovat skutečnost,
že se jedná o pobyt v důsledku
výkonu služby.
U preventivních rehabilitací
příslušníku BIS a pracovníků
celní správy je nutné uvést, že
jejich právní úprava preventivního pobytu nehovoří přímo
o výkonu služby. Na základě

stanoviska Generálního ředitelství cel a ekonomického
odboru BIS se preventivní rehabilitace místním poplatkem
za lázeňský nebo rekreační
pobyt nezpoplatňuje, protože
jde o povinnost příslušných
pracovníků se tohoto pobytu
zúčastnit v souvislosti se služebním poměrem.
Z výše uvedeného vyplývá,
že preventivní rehabilitace,
která je výkonem služby, zpoplatnění místním poplatkem
za lázeňských nebo rekreační
pobyt nepodléhá.
Jaroslava Blažková, odbor
ekonomický
telefon: 565 351 372, e-mail:
blazkova.j@kr-vysocina.cz

Talent Vysočiny 2004
Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny 2004 a udělení
Stipendia Vysočiny proběhne
17. června 2004 v 17.00 hodin
v Městském divadle ve Žďáře
nad Sázavou.
Cena je určena pro žáky
a studenty, kteří dlouhodobě

dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří
svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti.
Navrženým může být také žák
či student, jenž dosáhl v průbě-

hu hodnoceného období zcela
výjimečného a mimořádného
úspěchu. Nominovat může své
talenty škola, školské zařízení
či sdružení v pěti oborech
– humanitním, uměleckém,
přírodovědném, technickém
a sportovním.

S cenou Talent Vysočiny souvisí i udělení Stipendia Vysočiny,
které bude uděleno nejtalentovanějším žákům a studentům
kraje Vysočina. Největší talenty základních škol obdrží
od kraje Vysočina měsíčně
stipendium ve výši 1 tis. Kč
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a největší talenty středních škol
obdrží měsíčně stipendium ve
výši 2 tis. Kč po dobu deseti
měsíců (od září 2004 do června
následujícího roku).
Uzávěrka pro zasílání nominací byla 15. května 2004, nyní
je již vše v rukou nominační
komise kraje a Rady kraje
Vysočina.
Několik slov o historii Talentu Vysočiny
Cena Talent Vysočiny je vyhlašována Domem dětí a mládeže
ve Žďáře nad Sázavou od roku
2002 a historicky navazuje na
vyhlašování ceny Talent roku,
která byla v okrese Žďár nad
Sázavou udělována od roku
1995. Vyhlašovatelem ceny
byla Nadace pro talentovou
mládež a od roku 2000 převzal
vyhlašování ceny Talent roku
Dům dětí a mládeže ve Žďáře
nad Sázavou, který byl spoluzakladatelem výše uvedené
nadace.

ZPRAVODAJ
Cena Talent roku byla až
do roku 2001 určena pro talentované žáky a studenty
základních a středních škol
okresu Žďár nad Sázavou. Se
vzrůstající kvalitou výkonů
navržených žáků a studentů
rostla i prestiž tohoto ocenění.
Na základě jednání s Krajským
úřadem kraje Vysočina bylo
umožněno získání ceny Talent
roku i mládeži z ostatních
okresů kraje Vysočina. Vyhlášení ceny Talent roku 2002
proběhl již pod patronací kraje
Vysočina a cena Talent roku
byla přejmenována na Talent
Vysočiny.
Od roku 2003 je díky Krajskému úřadu kraje Vysočina
spojeno s udílením ceny Talent
Vysočiny i udílení Stipendia
Vysočiny.
Pavlína Zábranská, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 842, e-mail:
zabranska.p@kr-vysocina.cz

Evidence zemědělských
podnikatelů
– upozornění pro obce
Zákon č. 85/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony stanovuje
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností s účinností
od 1. 5. 2004 povinnost vykonávat v přenesené působnosti
činnost na úseku evidence
zemědělských podnikatelů.
V souvislosti s tím upozorňujeme všechny obecní úřady, že
jsou povinny předat evidenci
osob, které provozovaly ke dni
účinnosti tohoto zákona zemědělskou výrobu na základě
Osvědčení vydaného samostatně hospodařícímu rolníkovi
podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991
Sb., obecním úřadům obcí

s rozšířenou působností podle
čl. II Přechodná ustanovení,
bodu 3 výše uvedeného zákona ve lhůtě do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti zákona. Doporučujeme proto všem obecním
úřadům, aby tyto podklady
předaly obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností v co
nejkratším termínu.
na Krajském úřadu kraje Vysočina vykonává působnost podle
výše uvedeného zákona odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
Jaroslava Váchová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz
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Odbor sekretariátu
reditele a krajského
živnostenského úradu
Změna sídla ohlašovny jako důvod
výměny občanských průkazů
Podle sdělení Ministerstva vnitra, odboru správních činností, dojde v případě přestěhování místa ohlašovny, na
které jsou vedeny údaje o místu trvalého pobytu občanů,
jímž byl údaj zrušen ve smyslu ust. § 12 zákona č. 133/
2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném
znění (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), ke změně
adresy sídla ohlašovny, která je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je proto doporučováno občanům, již mají
v občanském průkazu uvedenu původní adresu sídla ohlašovny, postupovat v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (dále jen „zákon
o OP“), podle kterého doba platnosti občanského průkazu
skončí, jestliže obsahuje mj. nesprávné údaje s výjimkou
případů uvedených v § 12 zákona o OP (jedná se o změnu
rodinného stavu sňatkem, popřípadě příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, ale i v případech, pokud tak
stanovuje zvláštní právní předpis – viz např. § 10 odst. 7
zákona o evidenci obyvatel). Podle § 11 odst. 2 zákona o OP
rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu podle §
11 odst. 1 písm. c) obecní úřad s rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal.
Ohlašovnou se rozumí ve smyslu ust. § 2 písm. d) zákona
o evidenci obyvatel obecní úřad. Znamená to, že se jedná
o adresu sídla obecního úřadu, nikoliv o adresu sídla pracoviště evidence obyvatel.

V Těchobuzi proběhly nové volby
do zastupitelstva obce
Dne 24. dubna 2004 proběhly v obci Těchobuz (okr. Pelhřimov, registrační úřad Pacov) nové volby do zastupitelstva
obce. Důvodem konání nových voleb bylo snížení počtu členů zastupitelstva obce pod hranici pěti členů, a to i po nastoupení náhradníka na uvolněné místo v zastupitelstvu.
Do zastupitelstva obce byl počet volených členů zastupitelstva
stanoven na 5. Kandidátní listinu podaly dvě volební strany,
a to Občanská demokratická strana a sdružení nezávislých
kandidátů s názvem Nezávislí kandidáti.
Zaměstnanci odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu provedli v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm.
b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění, kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti bez zjištění nedostatků.
Výsledky voleb naleznete na webových stránkách www.volby.cz > rok 2002, stav ke 11. 5. 2004.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina
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Na co se nás casto ptáte

Radonový program v otázkách a odpovědích (2)
Jakým způsobem byl a je
zabezpečován Radonový program ČR?
Radonový program ČR byl
do 31. 12. 2002 zabezpečován
Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost (SÚJB), Státním
ústavem radiační ochrany
(SÚRO) a okresními úřady
(OkÚ) na základě Usnesení
vlády ČR č. 538 ze dne 31. 5.
1999, zákona č. 18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) ve znění zákona č. 13/2002 Sb, prováděcí
vyhláškou č. 184/1997 Sb., ve
znění vyhl. č. 307/2002 Sb.
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost a Pravidly MF ČR
č. j. 122/86 106/1999 ze dne
30. 11. 1999 a Pravidly SÚJB
č. j. 14630/4.2/99Her ze dne
29. 11. 1999 pro poskytování
a rozdělování státních prostředků na ochranu obyvatel před
ozářením radonem a dalšími
přírodními radionuklidy.
Od 1. 1. 2003, tj. po zániku
okresních úřadů, je pokračování Radonového programu
zabezpečováno na základě
Usnesení vlády ČR č. 970 ze
dne 7. 10. 2002, zákona. č.
320/2002 Sb. a zákona č. 18/
1997 Sb. o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon), ve
znění zákona č. 13/2002 Sb.,
přes krajské úřady, přičemž se
předpokládá spolupráce s obcemi tzv. III. a II. typu.
Co radonový program zahrnuje?
bezplatný průzkum bytových
objektů, MŠ, ZŠ a budov ve veřejném zájmu (DD, DPS) z hlediska výskytu radonu, přičemž
je využíváno odvozených map
radonového rizika na základě
složení geologického podloží, které jsou podle výsledků
měření radonu zpřesňovány.
Tento průzkum je prováděn

pomocí tzv. stopových detektorů s roční expozicí ve dvou
pobytových místnostech v jednom bytě, v ostatních objektech
dle pravidel Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost a po roce
jsou detektory odesílány k vyhodnocení do Státního ústavu
jaderné, chemické a biologické
ochrany v Kamenné u Příbrami a výsledky jsou občanům
– vlastníkům nebo uživatelům
měřených objektů – individuálně zasílány s návodem na další
postup, přičemž jsou současně
zaznamenávány do celostátní
databáze.
realizaci
protiradonových
ozdravných opatření (POO)
včetně vyprojektování a kontrolního měření, po kterém
následuje kontrola účinnosti
provedených POO roční expozicí stopovými detektory
odradonování veřejných vodovodů, na které mohou obce
získat státní příspěvek prostřednictvím krajského úřadu
(KÚ). Žádosti s předepsanými
náležitostmi jsou zasílány
k posouzení na SÚJB, který
se vyjadřuje i k výši nákladů
a státního příspěvku
bezplatné zjišťování obsahu
radonu v soukromých zdrojích
pitné vody – studnách
bezplatné poradenství ohledně radonové problematiky na
krajském úřadu
Jakým způsobem je realizováno financování radonového
programu?
Podle platných Pravidel MF
ČR a SÚJB pro financování
radonového programu ČR ze
státního rozpočtu přispívá stát
na radonový průzkum objektů stopovými detektory přes
krajské úřady buď obcím, nebo
jednotlivým občanům, kteří se
za stanovených podmínek na
tomto průzkumu podílejí.
Pokud možno v plné výši jsou
ze státního rozpočtu občanům

pokryty náklady na realizaci
POO v bytech, náklady na
odradonování dalších výše uvedených objektů dle radonového
programu a náklady na odradonování veřejných vodovodů.
Vlastní financování probíhá za
zpřísněných podmínek a řídí se
vyhláškou MF ČR. č.107/2003
Sb. a příslušným metodickým
postupem. Finanční prostředky
poskytuje výhradně MF ČR.
Jaký je zájem občanů o nabídku státu na ozdravení
jejich bydlení?
Mnozí občané se státního příspěvku vzdali a nemají o tuto
nabídku zájem. Raději riskují
své zdraví a zdraví svých bližních, než aby přestáli třítýdenní, maximálně měsíční zásah
do svého soukromí, kterým by
své bydlení nejen ozdravili, ale
i zkvalitnili. Přičemž v určitých
případech se při provedení
POO o žádný zásah do jejich
soukromí nemusí jednat.
Jednají tak převážně z neznalosti této problematiky
a z vlastního nezájmu o informovanost. Zcela zbytečné jsou
rovněž obavy z přílišného papírování ohledně získání státní
dotace. S tím jim krajský úřad
rád pomůže.
Nemá opodstatnění ani takový
názor, že radon tady byl, je
a bude. Z hlediska geologického
složení se území kraje Vysočina
nachází převážně ve vysokém
a středním radonovém riziku.
Ale nyní již nemusí nadměrné
množství radonu v našich příbytcích být. Záleží pouze na
zájmu těch občanů, v jejichž
příbytcích radonový průzkum
již zvýšený výskyt radonu prokázal. Za zmínku určitě stojí
i fakt, že při koupi nemovitosti
se již kupující dotazují, do jaké
míry je buď lokalita, nebo nemovitost postižená výskytem
radonu, a tomu přizpůsobují
i cenovou nabídku.

Není rovněž od věci upozornit
na ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb. v platném
znění (atomový zákon), dle
kterého ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u nichž je úroveň ozáření
z přírodních radionuklidů ve
vnitřním ovzduší vyšší než
prováděcím právním předpisem (vyhl. č 307/2002 Sb.)
stanovené směrné hodnoty, je
vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení, a je-li to
ve veřejném zájmu, stavební
úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů
závažného ohrožení zdraví.
Nehledě na to, že o překročení
směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích
musí vlastník budovy informovat nájemce.
Za jak dlouho mohu získat
státní dotaci na protiradonová ozdravná opatření?
S ohledem na zpřísněný postup
k získání státní dotace od MF
ČR doporučujeme protiradonová opatření připravovat rok dopředu. Nelze zaručit poskytnutí
dotace okamžitě, např. na právě
prováděnou rekonstrukci v objektu postiženém zvýšeným
výskytem radonu.
Kde se více dozvím o radonu?
internet: www.sujb.cz, www.suro.cz, www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor životního prostředí >
Radon
publikace Opatření proti radonu ve stávajících budovách,
již vydal SÚJB v roce 2000
a která je zdarma k dispozici
na krajském úřadu, na odboru
životního prostředí u pana J.
Šmejkala.
Jaroslav Šmejkal, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Vysocina a Evropská unie

Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod vyhlašuje výzvu k předkládání projektů
do Společného regionálního operačního programu
Číslo kola výzvy: 01
Program, priorita, podopatření
Program:
Společný regionální operační program
2
Regionální rozvoj infrastruktury
Priorita programu:
2.1
Rozvoj dopravy v regionech
Opatření priority:
Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
2.2
Podopatření:
2.1.1
Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
2.1.2
3
Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Priorita programu:
3.1
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority:
Priorita programu:
4
Rozvoj cestovního ruchu
4.2
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Opatření priority:
4.2.2
Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Podopatření:
Plné znění jednotlivých výzev naleznete na:
www.kr-vysocina.cz >Finanční zdroje z EU > Aktuální výzvy
www.kr-jihomoravsky.cz > Výzva SROP
www.strukturalni-fondy.cz
Podrobné informace o tomto kole výzvy jsou uvedeny v Příručce pro žadatele, která je uveřejněna na internetové stránce:
www.strukturalni-fondy.cz.
Příjem žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:

od 1. června 2004
30. července 2004 do 12.00 hodin

5. Místem k předkládání projektů je oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a kontaktní osoby pro poskytování informací o programu jeho pracovníci (dle místa realizace projektu):
pro kraj Vysočina: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava
Ing. Jiřina Šedová
tel.: 564 602 545, sedova.j@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 544, lojdova.j@kr-vysocina.cz
Jaromíra Lojdová
Ing. Petr Kukla
tel.: 564 602 539, kukla.p@kr-vysocina.cz
pro Jihomoravský kraj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 2. p., kanc. č. 253–4
Mgr. Marta Horká
tel.: 541 651 334, horka.marta@kr-jihomoravsky.cz
tel.: 541 651 319, zondra.milan@ kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Milan Žondra
Petra Soukupová
tel.: 541 651 306, soukupova.petra@kr-jihomoravky.cz
tel.: 541 651 320, zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Artur Zatloukal

Volby 2004
Právní a správní oddělení upozorňuje, že v rubrice Volby 2004 byly zveřejněny nové důležité informace týkající se zejména vedení seznamů
voličů. Rubriku najdete na internetových stránkách kraje pod odkazem > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Volby 2004.

http://www.kr-vysocina.cz

