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Hodnocení spokojenosti obcí II. a III. stupně
s poskytovanou metodickou a odbornou pomocí
Krajský úřad kraje Vysočina
v minulém roce přijal základní
strategické dokumenty – vizi
a sadu strategických cílů, kterými bude tuto vizi naplňovat.
Akční plány, které jsou zpracovány ke každému strategickému cíli, určují konkrétní
kroky, odpovědnosti i harmonogram.
Jeden ze strategických cílů
krajského úřadu v rámci klíčové hodnoty z vize „Respektovaná instituce“ se týká
i dosahování jistého stupně
úrovně metodické a odborné
pomoci. Tuto pomoc poskytuje krajský úřad obcím II. a III.
stupně, tedy obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím
s rozšířenu působností (v kraji
Vysočina je celkem 26 obcí II.
a III. stupně). Při stanovování
vize byl tento zákaznický segment zařazen mezi hlavní.
Zmiňovaný strategický cíl má
přesný název „Úroveň metodické pomoci poskytované
obcím II. a III. stupně bude
mít v jednotlivých oblastech
meziročně stejnou nebo pozitivní tendenci“ .
Úředníci krajského úřadu jsou
v rámci tohoto cíle odhodláni zajistit a zvyšovat úroveň
metodické a odborné pomoci,

kterou obcím poskytují podle zákona o krajích i nad jeho
rámec a která směřuje do mnoha oblastí i agend. Cílem je
také nastavit a posílit vzájemnou komunikaci mezi obcemi
a krajským úřadem v oblasti
metodické a odborné pomoci.
Akční plán stanovil, že spokojenost obcí s úrovní metodické
a odborné pomoci bude vyhodnocovat každý rok na základě anonymního dotazování
odbor interního auditu.
S výsledky tohoto šetření pak
seznámí jednak odpovědné vedoucí příslušných odborů krajského úřadu i tajemníky obcí
II. a III. stupně.
V závěru minulého roku jsme
tedy v souladu s akčním plánem definovali ukazatele (kritéria), podle nichž budeme
vyhodnocovat úroveň metodické a odborné pomoci každý
rok. Získané ukazatele plánujeme vyhodnocovat i v rámci postupně narůstající časové
řady.
Ukazatele pro hodnocení:
1) úplnost metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria je zjistit, zda krajský úřad
poskytuje metodickou pomoc
obcím ve všech oblastech, ve
kterých by měl nebo v nichž

to obce považují za potřebné
nebo za vítané)
2) kvalita a obsah metodické
a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria je zjistit, na jaké
kvalitativní úrovni je poskytovaná metodická pomoc z hlediska jejího obsahu)
3) četnost metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria je zjistit, zda je metodická
pomoc poskytována dostatečně často, v optimální frekvenci a včas)
4) forma metodické a odborné pomoci (cílem tohoto kritéria je zjistit, zda jsou formy
poskytované metodické pomoci pro obce vyhovující)
Z důvodu zajištění zpětné vazby pro konkrétní odpovědné
odbory krajského úřadu jsme
se s dotazníkem obrátili adresně na jednotlivé odbory nebo
oddělení obecních (resp. městských) úřadů, kteří stojí na
straně příjemců. Chceme totiž
úroveň metodické a odborné
pomoci vyhodnocovat nejen
za krajský úřad jako celek, ale
i zvlášť podle jednotlivých, relativně samostatných oblastí.
Proto jsme vymezili patnáct
oblastí, jež vycházejí z působnosti jednotlivých odborů krajského úřadu – viz tabulka.

Oblasti metodické a odborné pomoci poskytované krajským úřadem
Odbor KrÚ

Vymezení oblasti metodické pomoci

Celkové hodnocení tajemníkem

Hodnocení a připomínky tajemníka úřadu k metodické pomoci „celkem“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Silniční doprava, silniční hospodářství, bezpečnost
silničního provozu, autoškoly, STK apod.

Ekonomický odbor (OE)

Účetnictví, výkaznictví, rozpočetnictví apod.

Odbor informatiky (OI)

Elektronické podatelny, elektronický podpis, budování IT systémů, geografické informační systémy apod.

Odbor interního auditu (OIA)

Interní audit – (hodnotí jen obce, které mají zřízenou funkci interního auditu), vnitřní kontrolní systém apod.
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Odbor kontroly (OK)

Finanční kontrola, přezkoumávání hospodaření, vnitřní kontrolní systém apod.

Odbor kultury a památkové péče (OKPP)

Knihovnictví, muzejnictví, státní památková
péče apod.

Odbor lesního a vodního hospodářství a země- Lesní hospodářství, myslivost, vodní hospodářdělství (OLVHZ)
ství, rybářství, vodovody a kanalizace, obchodování s reprodukčním materiálem apod.
Odbor regionálního rozvoje (ORR)

Informační služby a odborné poradenství
v souvislosti s veřejnou podporou a dotačními
tituly realizovanými krajem, státem a EU.

Odbor sekretariátu hejtmana (OSH)

Krizové řízení.

Odbor sekretariátu ředitele (OSŘ)

Živnostenské podnikání, evidence obyvatel,
občanské průkazy, cestovní doklady, matriky,
pohřebiště, správní řád, přestupková agenda,
volby apod.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Sociálně-právní ochrana dětí, dávky a služby
sociální péče, dávky státní sociální podpory,
péče o společensky nepřizpůsobené občany,
správa zdravotnictví apod.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS)

Financování školství, zřizovací listiny škol,
rejstřík škol a školských zařízení, pracovně
právní záležitosti ve školství, rámcově vzdělávací programy, udělování výjimek z počtu žáků
apod.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací dokumentace, stavební řád
(OÚPSŘ)
apod.
Odbor životního prostředí (OŽP)

Ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny,
posuzování vlivů na životní prostředí, odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu apod.
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Na poradě tajemníků obcí II.
a III. stupně konané dne 4. 12.
2006 jsme tajemníky požádali o to, aby ve svých úřadech
zajistili vyplnění dotazníků za
jednotlivé oblasti. Snaha o maximální zjednodušení dotazování nás přivedla k tomu,
že elektronický dotazník bylo
možné vyplnit prostřednictvím
anonymního přístupu na extranet krajského úřadu. Dotazník
má dvě části, část hodnoticí
a část zjišťovací. V hodnoticí
části tazatelé hodnotili úplnost,
kvalitu (obsah), četnost (včasnost) a formu poskytované metodické a odborné pomoci na
stupnici 1–5 (na stejném principu jako známkování jako ve
škole). V druhé, zjišťovací části mohli vyjádřit své připomínky, poznámky nebo návrhy ke
zlepšení.
S konkrétními výsledky dotazníkového šetření včetně grafického vyjádření seznámíme
čtenáře v příštím čísle Zpravodaje.
 Eva Janoušková, odbor interního auditu
telefon: 564 602 150, e-mail:
janouskova.e@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství

Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina
V současné době se zpracovává „Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina“. Na základě smlouvy uzavřené s krajem Vysočina je jejím zhotovitelem společnost Poyry
Environment, a. s., Botanická 834/56, Brno.
Termín dokončení studie je 25. 5. 2007.
Cílem této studie je mimo jiné zhodnocení stávajícího stavu
ochrany před povodněmi v kraji Vysočina a návrh technických a organizačních opatření v této oblasti včetně ekonomické analýzy navržených opatření.
Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina
bude využita jako jeden z podkladů pro zpracování plánů oblastí povodí. Studie je členěna podle oblastí povodí: pro území našeho kraje se jedná o oblast povodí Dyje, oblast povodí
Dolní Vltavy, oblast povodí Horní Vltavy, oblast povodí Labe.
Návrh studie je v elektronické podobě zveřejněn na interneto-

vých stránkách zhotovitele www.poyry.cz/ppovysocina. Případné připomínky, náměty a doporučení jednotlivých obcí
k návrhu „Studie ochrany před povodněmi na území kraje
Vysočina“ je možné zasílat v termínu do středy 21. 3. 2007
buď v písemné podobě na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
nebo v elektronické podobě na mailovou adresu pokorna.p@kr-vysocina.cz.
 Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
 Ing. Pavlína Pokorná, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 568 805 224, e-mail: pokorna.p@kr-vysocina.cz
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Stavebnictví a BOZP v roce 2007 s novými předpisy
Pokračování článku ze Zpravodaje č. 2/2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Ve třetí části výše uvedeného zákona jsou řešeny další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby,
která se podílí na zhotovení stavby, a „koordinátora BOZP na
staveništi“ (dále jen koordinátor). To jsou věci, které předcházející právní úprava v oblasti BOZP na staveništi neřešila a jež jsou
v této oblasti nové.
V § 14 ods. 1 je stanovena povinnost zadavatele stavby určit potřebný počet koordinátorů s přihlédnutím k rozsahu a složitosti
díla a jeho náročnosti na koordinaci již od přípravy díla (záměr,
studie, projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení) včetně jeho vlastní realizace. Ve všech těchto fázích může být
činnost koordinátora vykonávána toutéž osobou.
V odst. 2 téhož paragrafu je určeno, kdo je může být koordinátorem a jaké musí splňovat předpoklady – koordinátorem může
být fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby
(právnická osoba musí výkon činnosti koordinátora zabezpečit
odborně způsobilou fyzickou osobou). Koordinátorem nemůže být osoba, která provádí odborné vedení realizace stavby.
V odst. 3 je stanoveno, kdy a za jakých podmínek nemusí koordinátora zadavatel stavby určit, ale musí jeho činnost vykonávat sám. V případě určení jiného počtu koordinátorů působících
současně, než je jeden (což je možné), musí zadavatel vymezit
a stanovit pravidla jejich vzájemné spolupráce.
V odst. 4 jsou stanoveny povinnosti zadavatele stavby vůči osobě jím ustanoveného koordinátora.
V odst. 5 jsou naopak uvedeny povinnosti, které má osoba koordinátora vůči zadavateli stavby, především zachování mlčenlivosti o všech získaných informacích a skutečnostech.
V odst. 6 jsou stanoveny podmínky, kdy nemá zadavatel stavby
povinnost určit při přípravě a realizaci stavby koordinátora.
Další paragraf § 15 zák. 309/2006 Sb. uvádí podmínky, kdy zadavateli stavby vzniká nová povinnost, a to doručení „Oznámení
o zahájení prací“(dále jen „oznámení“) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, a to nejpozději do
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby (náležitosti oznámení jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 4 k NV č. 591/
2006 Sb.). Podmínky jsou specifikovány v odst. 1 pod písmeny
a) celková doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů, bude
na nich současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu
delší než 1 pracovní den a b) celkový plánovaný objem prací během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na
jednu fyzickou osobu.
Dále je v odst. 1 určen způsob doručení oznámení (v listinné
nebo elektronické podobě), nutnost jeho aktualizace (v případě,
že dojde ke změnám údajů obsažených v oznámení) a nutnost vyvěšení stejnopisu oznámení na staveništi ( kde, jakým způsobem)
nebo zveřejnění údajů obsažených v oznámení u rozsáhlých staveb jiným vhodným způsobem (např. na tabuli umístěné u stavby
nebo staveniště).
V odst. 2 § 15 jsou uvedeny podmínky pro další povinnost zadavatele stavby, a to zajistit zpracování plánu BOZP při práci na

staveništi, opatření, které musí plán obsahovat, a nutnost přizpůsobení „plánu“ skutečnému stavu (jeho aktualizaci) vzhledem k možným změnám stavby během její realizace.
V § 16 jsou pod jednotlivými písmeny a) a b) uvedeny povinnosti zhotovitele stavby vůči zadavatelem určenému koordinátorovi
BOZP na staveništi (nejpozději do 8 dnů před zahájením prací
na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
zvolil pro provádění stavby, poskytování potřebné součinnosti při přípravě i realizaci stavby a zpracování „plánu BOZP“,
účast na kontrolních dnech aj.).
V § 17 jsou v odst. 1 a odst. 2 uvedeny povinnosti jiné fyzické osoby, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (mimo jiné má povinnost informovat
zhotovitele stavby nejpozději do 5 dnů před převzetím pracoviště nebo v případě závažných důvodů bez zbytečného odkladu
o všech okolnostech, které by mohly vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi
s vědomím zhotovitele).
V odst. 3 § 17 je upřesněno, že povinnosti jiné osoby (uvedené
v odst. 2 § 17) se vztahují i na zhotovitele stavby, který na staveništi osobně pracuje.
V § 18 jsou uvedeny povinnosti koordinátora v odst. 1 při přípravě stavby a) ke zhotoviteli stavby, b) k projektantovi stavby, c)
povinnosti vyplývající z prováděcího právního předpisu NV 591/
2006 Sb. a v odst. 2 při realizaci stavby a) body 1.–3.: k jednotlivým dotčeným zhotovitelům stavby a zadavateli stavby, b) povinnosti vyplývající z prováděcího právního předpisu NV 591/2006
Sb..
V části čtvrté jsou uvedeny v hlavě I. společná ustanovení
a v hlavě II. přechodná a závěrečná ustanovení zákona 309/
2006 Sb.
V hlavě I. čtvrté části v § 19 jsou uvedeny předpisy a zákony,
které nejsou zákonem č.309/2006 Sb. dotčeny.
V § 20 v bodech 1 až 5 je řešena akreditace fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „akreditace“), její udělení, kým byla udělena (Ministerstvo práce a sociálních věcí),
pozastavení, změna nebo odnětí, náležitosti návrhu na její udělení nebo změnu, výjimky pro její nutnost získání, platnost jejího
udělení (3 roky) a kontrolní orgán dodržování podmínek, na jejichž základě byla akreditace udělena (Ministerstvo práce a sociálních věcí).
V § 21 se uvádí, k jakým ustanovením zákona 309/2006 Sb.
budou vládou doplněny prováděcí předpisy a nařízení, které
upřesní VTZ (vyhrazená technická zařízení se zvýšenou mírou
ohrožení života a zdraví zaměstnanců) vyžadující zvláštní odbornou způsobilost z hlediska obsluhy, montáže opravy nebo k jejich kontrole, věk pro zvl. odb. způsobilost (má-li být vyšší než
18 let), stupeň vzdělání a délku praxe k jejímu získání, podmínky
pro udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace, obsah, způsob
a teoretické okruhy znalostí pro zkoušky z odborné způsobilosti,
organizaci těchto zkoušek a vedení dokumentace držitelem akreditace o vykonaných zkouškách.
(Podmínkami k akreditaci a provádění zkoušek z odborné způsobilosti se zabývá a řeší je nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ze
12. prosince 2006.)
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V hlavě II. čtvrté části, týkající se přechodných a závěrečných
ustanovení, je v § 22 mimo jiné uvedena platnost odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti získané podle právních
předpisů platných do konce roku 2006 nejdéle po dobu 5 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. U staveb, u kterých bylo
vydáno stavební povolení nebo jež byly zahájeny přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních
právních předpisů.
V § 23 je upřesněno, podle kterých předpisů se postupuje, dokud nebudou vydány nové prováděcí předpisy k tomuto zákonu.
V § 24 je uvedena právní účinnost zákona č. 309/2006 Sb. od 1.
ledna 2007.
 Jaroslav Kos, Oblastní inspektorát práce, regionální kancelář
Jihlava, telefon: 567 302 107, e-mail: jaroslav.kos@oip.cz

Odbor regionálního
rozvoje

Programy podpory bydlení
pro rok 2007
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo ke 31. 1. 2007 programy podpory bydlení pro rok 2007. Oprávněný žadatel vyplní elektronický formulář žádosti na adrese: www3.mmr.cz/zad
a písemnou formu žádosti následně podá do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději do 30. 3. 2007 na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15
Praha 1. Podrobné podmínky níže uvedených programů včetně
formulářů žádostí naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz > Bytová politika
> Programy.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2007
Podprogram „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“
stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení
obsahu olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených
stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky. Podpora má charakter neinvestiční dotace. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či
společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody
vody.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2007
Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu obecních nájemních bytů se sociálním určením. Příjemcem dotace
a současně stavebníkem podporovaných bytů je tedy obec. Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví
obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku
zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo
sociálních okolností jejich života. Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem
je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních
titulů („Chráněný byt“; „Byt na půli cesty“; „Vstupní byt“).
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2007
Dotaci může získat obec a lze ji poskytnout, má-li obec
schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového
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sídliště a na úpravy nebyla poskytnuta státní fi nanční podpora podle zvláštních právních předpisů. Dotace na tentýž druh úprav
může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou
a lze ji poskytnout i na úpravy již zahájené.
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2007
Podprogram „Podpora výstavby technické infrastruktury“ stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu
dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu
bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných
domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec.
Všechny podprogramy stanovují podmínky pro přijímání
žádostí na akce, které musí být zahájeny v roce 2007.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Nové logo Zdravého kraje
Vysočina
Vysočina rozšířila počet značek, které ji mají vymezovat ve vztahu
k veřejnosti. Nové logo Zdravého kraje Vysočina má podobu srdce
se symbolem dvou vrcholů regionu z tradiční značky Kraj Vysočina. Soutěž o logo Zdravého kraje Vysočina vyhlásilo krajské zastupitelstvo v listopadu loňského roku. Tvůrcem přihlášeného návrhu
se mohl stát každý, soutěž byla otevřená a nikoho nevylučovala.
Autorem vybraného loga je grafik Tomáš Kadula z Třebíče.
Zdravý region je chápán jako:
Vysočina přívětivá k rodině: programy slaďování rodinného
a profesního života
Vysočina bez bariér: projekty a programy odstraňování bariér
a integrace znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti
Vysočina – bezpečný region: prevence kriminality, prevence závislostí, bezpečnost v dopravě
Vysočina plná pohybu: vytváření podmínek pro aktivní trávení
volného času (cykloturistika, hipoturistika, centra volného času...)
Vysočina podporující zdraví: spolupráce s Krajskou hygienickou
stanicí a Zdravotním ústavem (profil zdraví), Zdravé školy a školky, Zdravý podnik
Vysočina šetrná k přírodě: programy podpory ochrany životního prostředí, strategické řízení v souladu s udržitelným rozvojem,
osvěta a vzdělávání
Vysočina naslouchající občanům: projekt „Partnerství pro Vysočinu“, podpora občanské společnosti, otevřený úřad, spolupráce
s tzv. Zdravými městy, zvyšování kvality veřejné správy
Vysočina pro venkov: rozvojové programy určené pro venkov,
podpora tradic, venkovská turistika
Kraj Vysočina je od roku 2003 členem Národní sítě Zdravých měst
ČR. Dalšími zástupci našeho regionu jsou Mikroregion Novoměstsko (od r. 2005), Mikroregion Telčsko (od r. 2006), Třebíčsko (od
r. 2006), Mikroregion Velkomezeříčsko – Bítýšsko (od r. 2006),
Humpolec (od r. 2005), Křižánky (od r. 2006), Nové Město na Moravě (od r. 2001), Pelhřimov (od r. 2005), Strážek (od r. 2006), Světlá nad Sázavou (od r. 2005), Telč (od r. 2004), Třebíč (od r. 1996)
a Velké Meziříčí (od r. 2001).
Kraj Vysočina v současné době využívá při komunikaci s občany
svého loga Kraj Vysočina a dále komunikuje i značky Vesnice Vysočiny a Fond Vysočiny.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

číslo 3/2007

Krajský úřad kraje Vysočina
byl oceněn za dobré služby
Krajský úřad kraje Vysočina se
může pyšnit titulem „Organizace dobré veřejné služby“. Ocenění úřad převzal za aplikaci
modelu CAF. Jde o mimořádně
důležitý nástroj pro sebehodnocení organizace umožňující
dlouhodobě zvyšovat kvalitu
poskytovaných služeb.
Hlavním iniciátorem a organizátorem soutěže, která byla
poprvé vyhlášena v červnu 2005 k podpoře zvyšování
kvality a efektivnosti služeb
poskytovaných organizacemi
územní veřejné správy, bylo
Ministerstvo vnitra ČR. Do
soutěže se mohly přihlásit úřady obcí a krajů, správní úřady,
organizace veřejného sektoru,
například nestátní neziskové
organizace, příspěvkové organizace a další organizace poskytující veřejné služby.
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Model CAF aplikovaný v prostředí Krajského úřadu kraje
Vysočina získal již v roce 2006
ocenění „Národní ceny za jakost“. V obou případech se
jedná o morální ocenění, jehož
držitelé získávají vysoký společenský i profesní kredit.
CAF: Slouží jako volně použitelný nástroj ke zvyšování výkonnosti organizací veřejného
sektoru. Jednotná metodika
dokonce umožňuje měřit a poměřovat jednotlivé organizace
napříč Evropou. Smyslem modelu je zlepšování organizace zejména v těch oblastech,
v nichž během hodnocení získala nejslabší výsledek.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Odbor kultury
a památkové péče
Vydávání obecních novin a zpravodajů
podléhá tiskovému zákonu
Obce, které nejméně dvakrát
ročně vydávají noviny či zpravodaje pod stejným názvem,
se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické
úpravě, se musejí řídit zákonem č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon).
K základním povinnostem,
které jsou tiskovým zákonem vymezeny, patří zápis
do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR,
uvádění všech povinných údajů v každém veřejně šířeném
vydání a bezplatné dodání stanoveného počtu výtisků urče-

ným oprávněným knihovnám.
Při nedodržení výše uvedených povinností se vydavatel
periodického tisku vystavuje finančnímu postihu ve formě pokut, k jejichž ukládání
a vybírání je zmocněn v rámci
výkonu přenesené působnosti
příslušný krajský úřad.
Bližší informace získáte na
internetových stránkách kraje Vysočina > Kultura a památky nebo na internetových
stránkách Ministerstva kultury ČR > Média a audiovize.
 Ivana Schallnerová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 409, e-mail:
schallnerova.i@kr-vysocina.cz

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
Kraj Vysočina vnímá podporu hospodárného a k přírodě šetrného hospodaření v lesích jako tradiční nástroj a způsob motivace
vlastníků lesů. Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil „Zásady pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „zásady“), které zastupitelstvo kraje
Vysočina schválilo dne 20. 6. 2006. Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podléhá oznamovací povinnosti
u Evropské komise, a proto byly zásady dne 19. 7. 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství zaslány Evropské komisi. Dne
14. 12. 2006 byl tento proces ukončen.
Dodatek č. 1 zásad byl schválen zastupitelstvem kraje dne 13. 2.
2007, a zásady včetně dodatku tak nabyly účinnosti.
Podle zásad lze žádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina na tyto dotační tituly:
– A obnovu lesů poškozených imisemi
– B obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
– C sdružování vlastníků lesů malých výměr; (poskytovány
podle podpory de minimis – Nařízení komise (ES) č.1998/
2006)
– D ekologické a k přírodě šetrné technologie
Zásady včetně dodatku č. 1 jsou zveřejněny (včetně formulářů
žádostí) na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz (Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení zemědělství >
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/06).
Krajský úřad kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti je
podle zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, přílohy č. 10 Závazná pravidla poskytování

finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsobu kontroly jejich využití, podacím místem na:
– H vyhotovení lesních hospodářských plánů
– G vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
– K chov výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých
dravců
Poskytování dotací na odstraňování a zmírnění škod způsobených živelnými pohromami obsahuje návrh „Program rozvoje
venkova na období 2007–2013“ v podopatření „II. 2. 4. 1. Obnova
lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření“. Podle
informací Ministerstva zemědělství bude možné později schválený program využít zpětně na odstranění a zmírnění škod způsobených orkánem Kyril.
Podání žádosti a informace lze získat u našich pracovníků na
pracovišti v Jihlavě, Žižkova 57, tel: 564 602 209, 564 602 263
a 564 602 268. Veřejnost může také využít detašovaná pracoviště
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003, tel.: 569 471 137; v Pelhřimově, Pražská 127, tel.: 565 351 281; v Třebíči, Masarykovo náměstí 6, tel.:
568 805 224, a ve Žďáru nad Sázavou, Komenského 1786, tel.:
566 685 362.
Doporučujeme žadatelům o fi nanční příspěvek na hospodaření v lesích, aby žádosti podávali co nejdříve po ukončení prací na
některé z výše uvedených podacích míst, a tím přispěli ke včasnému vyřízení žádosti.
 Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 204, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz

číslo 3/2007
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Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství
Informace k možnosti získání finanční pomoci na odstraňování následků
škod vzniklých v souvislosti s lednovou větrnou kalamitou způsobenou
orkánem Kyril
Velmi mnoho konkrétních dotazů míří v současné době na
pracovníky odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství, které se vztahují
ke škodám způsobeným v lesích větrnou kalamitou v lednu
2007. Snad nejdiskutovanější otázkou se stala účast kraje, státu nebo Evropské unie
na finanční kompenzaci škod
vlastníkům lesů při kalamitních situacích.
Kraj Vysočina podporuje
prostřednictvím „Zásad pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
a způsobu kontroly jejich využití“ č. 06/06 (dále jen „zásady“) ze dne 20. 6. 2006 včetně
dodatku č. 1 ze dne 13. 2. 2007.
Poskytování dotací na odstraňování a zmírnění škod
způsobených živelnými pohromami obsahuje „Program
rozvoje venkova na období
2007–2013“ v podopatření „II.
2. 4. 1. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavá-

dění preventivních opatření“.
„Program rozvoje venkova na
období 2007–2013“ (níže jen
„program“) jako ucelený programový dokument pro venkovský prostor je financován
z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(zkratka EAFRD nebo česky
EZFRV) s finanční spoluúčastí z národních zdrojů jednotlivých členských zemí.
Výše zmíněné podopatření „II.
2. 4. 1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření“ se zaměřuje na
mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy,
tj. hmyzími škůdci, dřevokaznými houbami, klimatickými
a dalšími faktory apod. (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci), odstraňování
poškozených lesních porostů
po kalamitách určených k rekonstrukci, přirozenou obnovu
nebo umělou obnovu síjí po kalamitách včetně přípravy těchto
ploch před zalesněním, umě-

lé obnovy sadbou na plochách
po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před
zalesněním, hnojení a vápnění
poškozených lesních pozemků,
odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných
vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách a souvisejících zařízeních, sanace
nátrží, erozních rýh a hrazení
a stabilizace strží, preventivní ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod
způsobených kalamitami v lesích, provádění preventivních
protipovodňových opatření
na drobných vodních tocích
a v jejich povodích a protierozních opatření (např. výstavba
a opravy objektů hrazení bystřin).
O podporu na obnovu lesního
potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
v lesích může požádat vlastník nebo nájemce pozemku
určeného k plnění funkcí lesa
nebo sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájem-

ců pozemků určených k plnění
funkcí lesa, a to až do výše
100 % způsobilých výdajů.
Programové dokumenty jsou
nyní v přípravě (pravidla pro
žadatele o finanční pomoc
k programu) nebo připomínkovém řízení (vlastní program),
proto může ještě dojít k určitým
změnám ve znění materiálů.
Vyhlášení termínů pro předkládání žádostí se předpokládá
v II. pololetí tohoto roku.
Úplné znění zatím posledního
návrhu Programu je umístěno na www.mze.cz > Podpora
z EU a národní dotace > EAFRD > Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
> Program rozvoje venkova ČR
na období 2007–2013 > PRV
> podopatření II. 2. 4. 1 Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření
na straně 117–119.
 Marek Brom, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz

Grantový program určený pro malé podnikatele
Tradiční grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.“, který formou příspěvku podporuje pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor, byl vyhlášen Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 13. 2. 2007.
Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na domácích i zahraničních trzích. Podpora je určena malým
podnikům do 50 zaměstnanců na území kraje Vysočina. Účelem
poskytovaných finančních prostředků je podporovat investiční
rozvojové záměry podniků spojené s modernizací provozního
a výrobního zařízení a provozních a výrobních prostor, spojené
s vytvářením nových pracovních míst nebo udržením stávajících
pracovních míst. Finanční prostředky jsou určené pro rozvoj podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro zvýšení zaměstnanosti. V této výzvě jsou preferovaná tradiční řemesla (nikoli lidová
řemesla) v oblasti kovo, dřevo, sklářství, pokrývačství, tesařství
apod., dále odvětví zpracovatelského průmyslu, služby ve stavebnictví a ve výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných či alternativních zdrojů energie.
V letošním roce je grantový program podporující rozvojové aktivity malých podnikatelů na Vysočině rozdělen do dvou programů.

„Program I.“, který byl právě vyhlášen, je určen pro podnikatelské
subjekty ze strukturálně postižených oblastí kraje (ORP Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč, Žďár nad Sázavou,
Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Pacov). Vyhlášení grantového programu II., určeného pro podnikatele z ostatního území kraje Vysočina, předpokládáme v letních měsících roku
2007.
Žádosti budou přijímány osobně na podatelně krajského úřadu kraje
Vysočina nebo poštou do 30. 4. 2007.
Výzva k předkládání žádostí spolu s formuláři jsou pro zájemce
k dispozici na webových stránkách www.kr-vysocina.cz pod hlavičkou Fondu Vysočiny.
Grantový program je v gesci odboru regionálního rozvoje, s případnými dotazy je možno se obrátit na garanta programu, kterým je
 Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz.
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Státní dotace na zajištění bydlení azylantů v roce 2007
Vláda ČR svým usnesením
č. 1463 ze dne 20. prosince 2006
schválila „Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve
prospěch obcí na zajištění bydlení
azylantů v roce 2007“. Současně
schválila i procentní podíly pro
jednotlivé kraje s tím, že pro kraj
Vysočina to znamená zajistit v roce 2007 bydlení pro 12 azylantů
(v roce 2006 to bylo 9 azylantů).
V této souvislosti požádal ministr vnitra ČR hejtmana kraje Vysočina o pomoc při zabezpečení
integrace azylantů a současně
o seznámení starostů měst a obcí na území kraje Vysočina s cíli
a podmínkami zajištění bydlení
pro azylanty v roce 2007.
Tak jako v předcházejících letech i na rok 2007 byly schváleny
tři varianty použití dotace s tím,
že podmínky doznaly určitých
změn (tučně vysazeno). Dotace
lze použít pouze k níže stanoveným účelům:
a) podle varianty č. I
– na zajištění bydlení: je určena
na opravu bytového fondu v majetku obce
– na rozvoj infrastruktury obce:
je určena na opravy nebo udržování majetku obce v oblastech
dopravy, energetiky a inženýrských sítí

– na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu
elektrické energie do integračního bytu: je určena obci
v případě naplnění podmínek vyhlášky1
b) podle varianty č. II
– na úhradu čistého nájemného2 nebo jeho části azylantům:
vlastníkem bytu může být obec
nebo fyzická nebo právnická
osoba3
– na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociální péče:
je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených osob
nebo osob v důchodovém věku
v zařízeních sociální péče
– na rozvoj infrastruktury
obce: je určena na opravy nebo
udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky
a inženýrských sítí
c) podle varianty č. III
– na rozvoj infrastruktury obce:
je určena na opravy nebo udržování majetku obce v oblastech
dopravy, energetiky a inženýrských sítí
– na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu
elektrické energie do integračního bytu: je určena obci
v případě naplnění podmínek vyhlášky

Výše vládou schválených dotací jsou stejné jako v předcházejících letech. Výše úhrady
nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do
integračního bytu je stanovena
vyhláškou. Nově je v zásadách
zahrnuto i ustanovení o tom, že
orgány obce rozhodnou o tom,
se kterým azylantem obec uzavře smlouvu o nájmu bytu.
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stejně jako postup při
předkládání žádostí o dotace
přesně popsány v „Zásadách
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR ve prospěch
obcí prostřednictvím krajů na
zajištění bydlení azylantů v roce 2007“.
Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nedaří naplňovat státní
integrační program na podporu
bydlení azylantů, žádáme starosty měst a obcí, aby této problematice věnovali zvýšenou
pozornost, a svým aktivním
přístupem tak pomohli k integraci azylantů v roce 2007. Dle
prováděcího pokynu mohou
města a obce žádat o poskytnutí dotace průběžně s tím, že
konečný termín je stanoven do
15. října 2007
2007. Protože se poskytování dotací týká i vlastní-

ků bytů, kterými jsou fyzické
nebo právnické osoby a dále
zařízení sociální péče, žádáme města a obce o zveřejnění
informací o možnostech čerpání dotací způsobem v místě
obvyklým.
Informace o výši a druzích dotací jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina
(Dokumenty odborů > Odbor
sekretariát hejtmana > Protidrogová politika a prevence
kriminality). Nabídky zasílejte
a případné podrobnější informace žádejte na níže uvedeném kontaktu:
 Josef Pokorný
Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 5654 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz
) Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
2
) Viz položka 5164 – nájemné
(čisté nájemné bez plateb za související služby), podle vyhlášky č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3
) Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo
oprávnění k pronájmu (smlouva
s vlastníkem bytu) s minimální
platností tří měsíců.
1

Vichřice na Vysočině způsobila škody za stovky milionů korun
Lednový orkán, který se přehnal i přes část území kraje
Vysočina, způsobil podle předběžných odhadů škody na majetcích obcí, soukromých osob,
podnikatelů i kraje za zhruba
283 milionů korun. Tato částka
byla zmapována ve spolupráci
s pověřenými obcemi. Největší ztráty utrpěli majitelé lesů,
již se na uvedené částce podíleli jednou polovinou. Celkové
škody na lesním majetku budou pravděpodobně mnohem
větší, neboť Lesy ČR odhadly
podle zadané metodiky škodu
na popadaných a vyvrácených
stromech na území Vysočiny na
288 milionů korun.
Z celkové částky lze rozklíčovat
škody na rodinných a bytových

domech za více než dva miliony korun, poškození kulturních
zařízení zhruba za 25 milionů,
škodu na školách a školských
zařízeních ve výši čtyři miliony
korun nebo škodu na kulturních
památkách za více než 37 milionů korun. Mezi nejpostiženější na Vysočině patří například
Kulturní dům v Brtnici, kde škoda na poškozené střeše, budově
a vybavení přesáhne 24 milionů
korun. Nenahraditelně byl poškozen i park ve Světlé nad Sázavou, který je kulturní památkou.
Zcela zdevastována byla kostra
Zámeckého parku a parku Antonína Sovy v Pacově. Škoda byla
vyčíslena zatím pouze jako ekologická, neboť ještě nebyl proveden dopočet za kulturní hodnotu

stromů. V tomto případě se také
jedná o kulturní památku a odhad škody byl proveden soudně-znaleckým pracovištěm ve
výši více než 24 milionů korun.
Podobný charakter škod nižšího
rozsahu je nahlášen i ze zámeckého parku v Telči.
Podle informací lesních hospodářů probíhá odstraňování
polomů na území kraje Vysočina hladce, a pokud se neobjeví nepředvídatelné komplikace,
měly by být následky větrné
smršti odstraněny do poloviny
roku. Zatím také nic nenasvědčuje tomu, že by mělo v našem
regionu dojít k přemnožení kůrovce.
Metodika státní pomoci při obnově území postiženého živel-

ní pohromou je ve své aktuální
verzi uveřejněna pod názvem
programu „Obnova obecního
a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“
na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz. Bližší informace
k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově
území postiženého živelní nebo
jinou pohromou mohou poskytnout pracovníci Ministerstva
pro místní rozvoj a Ministerstva financí.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Nejvyšší míra podnikatelské aktivity je na Pelhřimovsku
Kraj Vysočina patří dlouhodobě k regionům s nejnižší mírou
podnikatelské aktivity. To znamená, že na Vysočině je počet registrovaných podnikatelů ve srovnání s ostatními kraji velmi nízký (vztaženo na počet obyvatel), přestože se meziročně zvýšil.
V přepočtu na 1 000 obyvatel byl k 31. 12. 2006 evidován nejvyšší počet podnikatelských subjektů na Pelhřimovsku (správní
obvod pověřeného obecního úřadu – obce II. stupně). Přesto ani
zde nedosahuje míra podnikatelské aktivity průměru ČR. Nejnižší hodnoty sledovaného ukazatele vykazuje správní obvod Třešť,
což je patrně dáno prostorovou blízkostí krajského města, kam za

prací směřuje podstatná část ekonomicky aktivního obyvatelstva
(totéž platí též o Polensku).
Na Vysočině bylo na konci roku 2005 registrováno celkem
97 136 tzv. ekonomických subjektů (včetně škol, úřadů, různých
sdružení apod.). Z tohoto počtu bylo v kraji evidováno 88 461
podnikatelů. Nejvíce jich působí v odvětvích služeb, přičemž
nejsilněji je zastoupena kategorie obchodu a pohostinství. Na
Vysočině existuje celkem 71 velkých podniků (nad 250 zaměstnanců). Většina (56 subjektů) velkých zaměstnavatelů náleží do
odvětví průmyslu.

Obr.: Počet podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel ve správních obvodech pověřených obecních úřadů kraje Vysočina k 31. 12. 2006
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Tab.: Počet podnikatelských subjektů dle odvětví národního hospodářství a kategorií počtu zaměstnanců v kraji Vysočina k 31. 12. 2006
Odvětví

Kategorie počtu zaměstnanců
bez zaměstnanců

zemědělství

1–9

celkem

10–49

50–249

250 a více

9 150

418

171

118

1

9 858

průmysl

12 985

1 250

511

226

56

15 028

stavebnictví

10 746

608

198

37

5

11 594

obchod a pohostinství

24 356

2 856

444

37

6

27 699

ostatní služby

21 360

2 594

267

58

3

24 282

celkem

78 597

7 726

1 591

476

71

88 461

Zdroj dat (obrázek i tabulka): Registr ekonomických subjektů k 31. 12. 2006, ČSÚ Praha, 2007.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Zrušení obecně závazné vyhlášky
V částce 8/2007 Sbírky zákonů vydané dne 2. 2. 2007 byl publikován pod č. 20 Nález Ústavního soudu, kterým dochází ke
dni vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů ke zrušení Obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku.
Nové volby
V částce 8/2007 Sbírky zákonů vydané dne 2. 2. 2007 bylo publikováno pod č. 21 sdělení Ministerstva vnitra ČR, o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí. Ministr
vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil na den 23. června 2007 nové volby
kromě jiného i do Zastupitelstva obce Meziříčsko.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky

Zlatý erb 2007 v kraji
Vysočina
Sdružení Zlatý erb zahájilo počátkem ledna 2007 již devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí České republiky Zlatý erb 2007. Soutěž je podobně jako
v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR ve spolupráci
se Sdružením Zlatý erb. Soutěží se tradičně ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města (v roce 2006 zvítězilo město
Havlíčkův Brod)
b) nejlepší webové stránky obce (v roce 2006 zvítězila obec
Okříšky – obec také získala ve své kategorii druhé místo v celostátním kole)
c) nejlepší elektronická služba (v roce 2006 zvítězila obec Želiv
s bezbariérovým přístupem)
Se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými
službami se zástupci obcí mohli přihlásit na stránkách soutěže
http://zlatyerb.obce.cz do pátku 26. 1. 2007. Letos byl opět dosažen rekordní počet přihlášených webových stránek, celkový počet ohlášení vzrostl proti loňskému ročníku o 9 % a další soutěžící
mohli být doplněni krajskými porotami. Nejúspěšnějším krajem
podle počtu ohlášení byl Středočeský kraj, ovšem hned za ním
kraj Vysočina s 10 přihlášenými městy a 28 přihlášenými obcemi, které přihlašovaly své oficiální stránky i elektronické služby,
konkrétně:
a) nejlepší webové stránky města – 10 soutěžících – Havlíčkův
Brod, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Nové
Město na Moravě, Polná, Svratka, Telč, Velké Meziříčí, Ždírec
nad Doubravou, Žirovnice

b) nejlepší webové stránky obce – 28 soutěžících – Batelov, Cikháj, Dobronín, Herálec, Horní Újezd, Jakubov u Moravských
Budějovic, Křižánky, Libice nad Doubravou, Luka nad Jihlavou,
Maleč, Nová Říše, Nová Ves u Chotěboře, Nové Veselí, Okříšky,
Oudoleň, Poděšín, Rapotice, Řečice, Stařeč, Šlapanov, Třebelovice, Velká Losenice, Vilémov, Vilémovice, Vír, Vojnův Městec,
Zárubnice, Želiv
c) nejlepší elektronická služba – 13 přihlášených služeb – Nová
Říše (4 přihlášené služby: katalog firem a služeb, volání na obecní úřad zdarma přes Skype, wapové stránky obce a zasílání novinek), Nové Město na Moravě (2 přihlášené služby: lyžařské
zpravodajství, Regionální informační síť novoměstsko – Informační portál obcí Novoměstska), Poděšín (2 přihlášené služby:
bezbariérový přístup, historie), Šlapanov (1 přihlášená služb: kabelová televize), Velké Meziříčí (1 přihlášená služba: veřejný mapový klient města Velké Meziříčí), Vilémov (1 přihlášená služba:
rychlé zprávy pro ty, kteří se zaregistrují + čtvrtletní zpravodaj),
Vilémovice (1 přihlášená služba: Vilík – klub pro malé) a Želiv
(1 přihlášená služba: bezbariérový přístup)
Obce však měly ještě jednu šanci: soutěže Zlatý erb 2007 se mohla zúčastnit i veřejnost a uživatelé městských a obecních stránek.
Mohli dát svůj hlas pro cenu veřejnosti například své rodné obci
nebo webovým stránkám, které je zaujaly. Hlasovat mohli všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž byla poslána ověřovací zpráva. Hlasovat bylo možné
pouze pro jedno město nebo jednu obec; tyto hlasy se zasílaly
do 22. února 2007.
V průběhu února krajská porota ohodnotila přihlášené webové
stránky na základě dané metodiky. Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům proběhne na mimořádném setkání v kongresovém sále na KrÚ v Jihlavě v pondělí 12. 3. 2007 v 10.00 hodin.
Tímto jsou srdečně zváni všichni zástupci obcí i jejich webmasteři. Na slavnostním setkání budou představeny a oceněny vítězné
webové stránky i aplikace a finalisté obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže. Vítězové krajského kola pak postupují do kola celostátního.
Děkujeme tímto všem sponzorům a přejeme všem soutěžícím
hodně zdaru!
Jan Savický
Savický, Sdružení Zlatý erb, tel.: 567 311 772, e-mail: jan.savicky@webhouse.cz
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Odbor ekonomický

Novela vyhlášky
MF ČR č. 16/2001 Sb.

V částce 9/2007 Sbírky zákonů vydané dne 13. 2. 2007 byla publikována pod č. 22 vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje pro
obce, DSO, kraje a regionální rady nový tvar výkazu Fin 212M, rozšířený o část X–XII.
Účinnost nabývá dnem vyhlášení, tj. 13. února 2007.
 Eva Šuláková, ekonomický odbor
telefon: 564 602 239, e-mail:sulakova.e@kr-vysocina.cz
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Zánik povolení
Upozornění na zánik platnosti povolení k odběru povrchových
a podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do
povrchových nebo podzemních vod k 1. lednu 2008
Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění
pozdějších předpisů, platnost povolení k odběru povrchových
a podzemních vod s výjimkou povolení k odběrům podzemních
vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností
pitnou vodou a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do
31. prosince 2001, zaniká nejpozději 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na niž byla udělena, je-li tato doba kratší.
Jedná se podle terminologie vodního práva o tzv. vodoprávní povolení k nakládání s vodami.
Zjednodušeně řečeno, zaniká platnost veškerých povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
a veškerých povolení k odběru povrchové vody bez ohledu na to,
pro koho byla vydána, pokud nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Nezanikají povolení, která nabyla právní moci po datu 31. prosince 2001, i když byla vydána před tímto datem, dále povolení
k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování konkrétních jednotlivých domácností pitnou vodou
(týká se domovních studní) a povolení k odběru povrchových vod
pro energetické využití v malých vodních elektrárnách.
Povolení k nakládání s vodami není potřeba, pokud se k odběru
povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Dále povolení není
nutné, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou společností, obcí apod.). V tomto případě zajišťuje příslušné povolení vlastník stavby či zařízení, která slouží k dodávce
vody nebo k jejímu odvádění.
Aby platnost povolení nezanikla, je třeba požádat o prodloužení platnosti povolení podle ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, které umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se
nezměnily podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Návrh na
prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto
povolení vydáno. Žádost je tedy možno podat nejpozději do 1. 7.
2007 (včetně).
Po 1. 7. 2007 je možné žádat pouze o nové povolení k nakládání
s vodami.
Informace k získání nového povolení k nakládání s vodami, případně o prodloužení platnosti původního povolení, je možno získat na příslušných vodoprávních úřadech. Pokud chtějí odebírat
povrchové nebo podzemní vody jednotliví občané či domácnosti,
potřebují povolení pověřeného obecního úřadu. Pokud se jedná
o vybrané případy nakládání s vodami (např. vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více či vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrchových), je k vydání povolení příslušný krajský
úřad. V případě, že se nejedná o příslušnost pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu, tj. v převážné většině případů, je
k odběru povrchových nebo podzemních vod či k vypouštění odpadních vod potřeba povolení obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (městského úřadu, odboru životního prostředí).
Lze doporučit, aby držitelé výše uvedených typů povolení pro nakládání s vodami prověřili platnost svých povolení a v případě
potřeby zavčas požádali příslušný vodoprávní úřad o prodloužení
jejich platnosti nebo o vydání nového povolení.

K získání potřebných informací k této problematice byla zřízena
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
speciální internetová adresa www.zanikpovoleni.cz a bezplatná
telefonní linka 800 101 197.
 Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz;
 Ing. Pavlína Pokorná, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 568 805 224, e-mail: pokorna.p@kr-vysocina.cz

Výměna řidičských průkazů
probíhá zatím velice pomalu
V tomto roce si musí v kraji
Vysočina vyměnit svůj řidičský
průkaz za nový 65 712 řidičů.
Pokud tuto povinnost nesplní,
bude jejich řidičský průkaz od
1. 1. 2008 neplatný. Je naprosto
přirozené, že přijdou-li si řidiči
vyměnit svůj řidičský průkaz
v posledním měsíci roku, bude
centrální výrobna řidičských
průkazů natolik přetížená, že
zákonem stanovený termín tří
týdnů k jejich vydání žadateli
bude technicky nesplnitelný.
Znamená to, že má-li být tato
výměna co nejplynulejší a má-li probíhat v termínu, musí

být vyměněno v kraji Vysočina měsíčně 5 476 řidičských
průkazů. V průběhu ledna jich
však dopravní úřady vyměnily
pouze 1 483 a měsíční průměr
řidičských průkazů k výměně se zvýšil na číslo 5 839. To
je však čistě matematický propočet, protože právě vzhledem
k uvedeným termínům je nutné
podat žádost o výměnu řidičského průkazu do konce listopadu 2007.
Krajský úřad kraje Vysočina
proto žádá touto cestou řidiče, kterých se tato povinnost
týká, aby nenechávali výměnu

Tab.: Průběh povinné výměny řidičských průkazů v kraji Vysočina
Obec

Výchozí
počet k
výměně

Počet
zbývajících

tj. %
k výměně

Počet
vyřízných
za leden

Měsíční
průměr
k výměně

Bystřice nad Pernštejnem

2 356

2 229

94,61

43

203

Havlíčkův Brod

6 939

6 551

94,41

154

596

Humpolec

2 218

2 095

94,45

53

190

3 004

2 808

93,48

66

255

15 186 14 290

94,10

364

1 299

Chotěboř
Jihlava
Moravské Budějovice

3 159

2 290

94,65

52

272

Náměšť nad Oslavou

1 746

1 650

94,50

42

150

Nové Město na Moravě

2 218

2 092

94,32

50

190

Pacov

1 288

1 210

93,94

24

110

Pelhřimov

6 641

6 306

94,96

134

573

Světlá nad Sázavou

2 771

2 585

93,29

78

235

Telč

1 922

1 819

94,64

37

165

Třebíč

9 607

8 918

92,83

228

811

Velké Meziříčí

4 219

4 029

95,50

78

366

Žďár nad Sázavou
VYSOČINA

4 894

4 657

95,16

80

423

68 168

64 229

94,22

1 483

5 839

číslo 3/2007

řidičského průkazu na poslední
chvíli a požádali o jeho výměnu už v tomto období. V současnosti se daří jejich dodání
ve lhůtě plnit. Podat žádost si
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lze u přepážek odborů dopravy obecních úřadů s rozšířenou
působností, do jejichž obvodu
řidiči svým trvalým bydlištěm
náležejí.

Bližší informace lze získat na
www.mdcr.cz, www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
> Odbor dopravy a silničního
hospodářstvích.

 Miroslav Olšan, odbor dopravy a silničního hospodářství,
telefon: 564 602 412, e-mail:
olsan.m@kr-vysocina.cz

Nové grantové programy
Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 2. 2007 vyhlásilo osm nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na podporu místních akčních skupin, na rozvoj malých podnikatelů, na
podporu budování sportovišť a rozvoj volnočasových a sportovních aktivit, dále na podporu kulturních
památek a sběr a třídění odpadu a na podporu budování metropolitních sítí a tvorbu projektových dokumentací z oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy
realizovány:
Leader Vysočiny 2007 – 1 000 000 Kč – program na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci „Programu rozvoje venkova ČR“ na období 2007–2013 (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 3. 2007
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I. – 4 500 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských
prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2007
Jednorázové akce 2007 – 1 500 000 Kč – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Klára Sotonová, tel.: 564 602 842, sotonova.k@kr-vysocina.cz; Mgr. Pavlína Zábranská, tel.:
564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 3. 2007
Sportoviště 2007 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 841, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 3. 2007
Diagnóza památek – 500 000 Kč – program na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zadrazilova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 19. 3. 2007
Metropolitní sítě VII – 2007 – 2 500 000 Kč – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor
informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 3. 2007
Systém sběru a třídění odpadu 2007 – 2 350 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 3. 2007
Čistá voda 2007 – 6 500 000 Kč – program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních vod (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.:
564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2007
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

číslo 3/2007

strana 12

ZPRAVODAJ

Termínový kalendář
…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
Březen 2007
Po

5

12

19

26

Út

6

13

20

27

St

7

14

21

28

Čt

1

8

15

22

29

Pá

2

9

16

23

30

So

3

10

17

24

31

Ne

4

11

18

25

1. březen
zákon o svobodném přístupu k informacím – zpracování a zveřejnění výroční
zprávy
31. březen
vodovody – na krajský úřad předat celkové výsledky z prováděných odběrů vzorků surové vody v místech odběru a z provádění jejich rozborů za předchozí kalendářní rok
lesy – vlastník lesa předá orgánu státní správy lesů obecního úřadu obce ROP souhrnné
údaje lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánů a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech za předchozí kalendářní rok

Duben 2007
Po

2

9

16

23

Út

3

10

17

24

St

4

11

18

25

Čt

5

12

19

26

Pá

6

13

20

27

So

7

14

21

28

8

15

22

29

Ne

1

Červen 2007
Po

4

11

18

25

Út

5

12

19

26

St

6

13

20

27

Čt

7

14

21

28

Pá

1

8

15

22

29

So

2

9

16

23

30

Ne

3

10

17

24

30

30. duben
rybníky – rybníkář předává příslušnému rybářskému orgánu evidenci o hospodaření,
o dosaženém hospodářskám výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici za předchozí
kalendářní rok
rybníky – uživatel rybářského revíru předává příslušnému rybářskému orgánu evidenci
o hospodaření, o dosaženém hospodářskám výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici
za předchozí kalendářní rok

30. červen
válečné hroby – předání krajskému úřadu informace o počtu a stavech válečných hrobů,
které jsou vedeny v evidenci obce podle stavu k 31. prosinci předchozího roku
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu zmocněn, je povinen zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním
roce
přezkum hospodaření – podat krajskému úřadu žádost o provedení přezkumu
hospodaření nebo oznámit krajskému úřadu zadání přezkoumání auditorovi/auditorské
firmě

15. říjen
odběr podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové hlášení pro
stanovení výše záloh poplatku podzemní vody na následující kalendářní rok

Říjen 2007
Po

1

8

15

22

29

Út

2

9

16

23

30

St

3

10

17

24

31

Čt

4

11

18

25

Pá

5

12

19

26

So

6

13

20

27

Ne

7

14

21

28

vypouštění odpadních vod – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové
hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na následující kalendářní rok

Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti k uvedeným termínům, nejdete na internetových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce.

