Moderní obec

Elektronický zpravodaj vydavatelství Economia

15
20. 9. 2006

10/2006
•
•
•
•

Veřejná prostranství – návrat ke kráse
Čí je dnes veřejný prostor? Přece »síťařů«!
že pokusy některých architektů osvobodit svou
Například strom je jistě skvělým prvkem veřejtvorbu jak od „místního vlivu“, tak od nadčasoného prostoru – avšak pouze do doby, než se
vého tvaru veřejného prostoru souvisejí se
setkáte s pracovníky vodovodů a kanalizací,
ztrátou identity a ideality zároveň, tedy jisté
telekomunikací, plynařů či s pracovníky tech„patetičnosti“.
nických služeb ...
Účastníci konference však hovořili i o zatím
I tato úvaha Ing. arch. Jaroslava Wertiga
nedostatečné schopnosti řady měst zřetelně
víceméně vážně zazněla na včerejší konferenci
formulovat svá zadání architektům na úpravy
Veřejná prostranství – návrat ke kráse, kterou
veřejných prostranství i o tom, že by se na
v Praze uspořádala Společnost Petra Parléře,
těchto zadáních proto měli podílet právě archio.p.s., spolu s agenturou Galateia a za podpory
tekti. Nikoliv však ti, kteří pak zakázku města
partnerů – společností Hochtief VSB, Stavby
budou realizovat. Účastníci konference také
silnic a železnic a Lithness. Tři desítky archiopět (pokolikáté už při podobné příležitosti?)
tektů, představitelů územních samospráv, odpoukázali na to, že ve struktuře odborů městborných zaměstnanců městských a krajských
ských úřadů současná legislativa nepamatuje
úřadů a dalších zájemců
na pozici městského
o tuto problematiku na
architekta. Tajemníci
konferenci diskutovaly
úřadů pak musí architeko tom, jaké dnes existují
ta, po-kud město vůbec
podmínky pro utváření
stojí o to jej mít mezi
veřejného prostoru ve
svými zaměstnanci, umměstech a jaká by při
ně „ukrývat“ na jiných
tom měla být role munipostech.
cipalit a architektů.
Rozporné byly také poNe na všechny probírahledy na nový stavební
né otázky zazněly na
zákon. Uveďme proto
konferenci jednoznačné
podmíněně optimističtějodpovědi – ostatně to si
ší názor Ing. Jany Děrjejí organizátoři ani ne- Loni díky soutěži o Cenu Petra Parléře získala dové, vedoucí oddělení
Nová Paka zdarma hned dvě zajímavé studie
předsevzali. Příznačná je na řešení svého náměstí. Na obrázku studie územního plánování
však myšlenka Ing. arch. autorů Viktora Vlacha a Vladimíra Vašuta.
Krajského úřadu LibeJana Sedláka, kterou tam
reckého kraje. Ta totiž na
vyslovil: »Obraz veřejného prostoru jako místa
konferenci připomněla, že podle nového sta„sdílení“, společenské komunikace, se
vebního zákona nyní veřejná prostranství dov posledních desetiletích různou měrou a
stávají svoji váhu v územních plánech obcí.
z různých důvodů rozostřuje. Přestože v naší
Konferenci Veřejná prostranství – návrat ke
zemi poznal vzkříšení v podobě návratu kokráse Společnost Petra Parléře neuspořádala
merčních aktivit, dochází k jeho degradaci
náhodou. Letos už 4. rokem běží její soutěž
vlivem enormního nárůstu dopravy, problemao Cenu Petra Parléře za nejzajímavější architizuje se z hlediska bezpečnosti a stavu životnítektonické návrhy řešení veřejných prostranho prostředí. Časté realizace úprav – více či
ství, budov a interiérů ve veřejné správě. Díky
méně zdařilé – ukazují, že hledání nového
soutěži mohou města zdarma získat profesioarchitektonického jazyka úprav není snadné.«
nálně zpracovanou architektonickou studii na
Ing. arch. Petr Hrůša zase mj. upozornil na to,
téma, které zvolí sama.
(rš)

„Z diskuse o tom, jakými nástroji zamezit dovozu odpadu
přes národní hranice, se zcela vytratila úvaha o tom,
zda je tento zákaz vůbec smysluplný.“
Ing. Jan Slavík
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při VŠE
pro časopis Odpady 9/2006

Čtěte odborný měsíčník ODPADY
Předplatné nebo ukázkový výtisk ZDARMA si zajistěte
na tel. : 800 11 00 22 nebo na e-mailu: predplatne@economia.cz

15/2006

http://www.moderniobec.cz

•
•
•
•
•
•

Šance pro využití starých továren
Kdo zvítězil v soutěži Zklidňování dopravy
ve městech a obcích
Proč se v Ostroměři neprosadily cyklopruhy?
S prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu
i o dotacích pro obce
Projekt Ministerstva dopravy Bezpečná
obec
Nájemné neporoste všude stejně
Jaké jsou možnosti obce při odstraňování
černých skládek?
Příloha (společně s časopisem Odpady)
Komunální systémy
Příloha Elektronická podpora rozvoje regionů (k veletrhům INVEX a DIGITEX)
… a mnoho dalších zajímavých informací
Říjnové číslo Moderní obce vychází už
4. 10. 2006

AK T U ÁL NĚ

Žofín: o Praze a středních Čechách
Záměry a perspektivy investičního rozvoje
Prahy a Středočeského kraje budou tématem
veřejné diskuse na 61. Žofínském fóru s primátorem hl. m. Prahy MUDr. Pavlem Bémem
a hejtmanem Středočeského kraje Ing. Petrem
Bendlem dne 26. září 2006 od 13 hod. v pražském paláci Žofín. Diskuse se zúčastní zastupitelé pražských obvodů a středočeských měst
a obcí a představitelé investorů, projektových,
stavebních a telekomunikačních společností,
učitelé a studenti vysokých škol, občanských a
odborných sdružení.
Více informací na tel.: 224 932 539, e-mail:
jindriska.petrzilkova@zofin.cz nebo na adrese
www.zofin.cz.

Granty pro cyklistiku na jihu Čech
Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) vyhlásila svůj první grantový program zaměřený na
podporu pořádání cykloturistických akcí. Cílem programu je vytvořit nabídku cykloturistických akcí určených široké veřejnosti, a
podpořit tak poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje, zdravý životni styl jeho občanu
a propagovat jízdu na kole jako šetrnou dopravní alternativu.
Zájemci mohou své žádosti předkládat do
16. října 2006, směrnice včetně formuláře jsou
k dispozici na www.jihoceske-cyklostezky.cz
(granty). NJC udělí granty pěti až sedmi novým nebo již tradičním (ale s výrazně inovativním prvkem) akcím tak, aby datem konání
pokrývaly období od dubna do října 2007.
Současně by podpořené akce měly svým místem konání rovnoměrně pokrývat celé území
Jihočeského kraje.
Grantový program je finančně podpořen
partnery NJC, kterými jsou ETE ze Skupiny
ČEZ a ČSOB, a. s.
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Vesnicí roku 2006 je Liptál na Vsetínsku
Letošní Vesnicí roku se stala obec Liptál na
kapel a několik mládežnických fotbalových
Vsetínsku. Porota ji ocenila za plán rozvoje
družstev. Porota ocenila i práci s dětmi a mláobce, folklór i spolupráci s dětmi a mládeží.
deží ve škole a dvou kostelech. Obec se také
Liptál zároveň dostává na své projekty dotaci
snaží spolupracovat s dětským domovem.
ve výši 1 mil. Kč z Programu obnovy venkova.
»Nedá se hodnotit jenom to, jak obec vypaDruhou příčku v letošním, už 12. ročníku
dá,« konstatoval ředitel soutěže. Podle něj si
soutěže obsadila obec Střítež nad Ludinou na
z desítky kritérií soutěže její organizátoři vyPřerovsku, na bronzový stupínek se dostala
tvořili »drobátko zjednodušené pomůcky«
obec Heřmanice na Liberecku. Ke 2. místu
v podobě pěti H. Jsou jimi: hlavní dokumenty
v soutěži se váže dotace 0,9 mil. Kč, odměna
obce, humna neboli okolí obce, hřbitov a péče
za 3. místo činí 0,8 mil. Kč.
o něj, a využívání hřiště a hospody jako centra
»Nejde ovšem jen o finanční bonus, s nímž je
kulturního dění.
vítězství spjato, ale je to rovněž příležitost
Do soutěže Vesnice roku se letos přihlásilo
ukázat rozmanitost a pestrost života mimo
rekordní počet 335 obcí ze 13 krajů, přičemž
město a zvýšit prestiž i
podle Gandalovičova
význam venkova,«
náměstka Ing. Jiřího
uvedl včera při oznáVačkáře se výše finančmení výsledků soutěže
ních bonusů ve srovnání
ministr pro místní rozs uplynulým rokem nevoj Mgr. Petr Gandalozměnila (vítězové krajvič. Dotace pro nejúských kol získávají po
spěšnější obce v soutěži
0,5 mil. Kč). Na ocenějsou sice podle předsení se ovšem podílejí
dy Spolku pro obnovu
rovněž kraje, takže
venkova Mgr. Eduarda
celkem je na tyto účely
Kavaly motivační, ale
rozdělováno 27 mil. Kč,
Z Liptálu se folkór nevytratil.
Foto: archív
pro některé obce může
dodal.
využití dotací představovat problém vzhledem
Hodnotitelská komise rozhodovala i o řadě
k tomu, že obec k dotaci musí stejnou částku
dalších ocenění. Například cena Písmák roku
přidat ze svého.
putuje do Podbřezí na Rychnovsku a Jankova
Liptál proslavila zejména dlouhá tradice
na Benešovsku, Jankov byl oceněn také za
folklórních slavností. Název obce pochází z ně»vytvoření atraktivního cíle vesnické turistimeckého Liebenthal, což znamená milé údolí.
ky«, Podbřezí za »příkladnou vesnickou poNejvíce obyvatel – 1869 – žilo ve vsi v roce se
spolitost«. Za péči o kulturní a architektonické
stejným letopočtem. »Ti lidé tam žijí, ta pospodědictví byla oceněna obec Kasejovice na Pllitost je tam cítit,« vysvětlil letošní rozhodnutí
zeňsku.
poroty ředitel soutěže Pavel Hroch. Jak dále
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se
připomněl, v Liptálu působí sedm dechových
uskuteční do 18. října v Liptálu.
(čtk)

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Odborné semináře – podzim 2006 – Praha
10.-11. 10. PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM
ZKOUŠKÁM ČKAIT
24. 10. NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – ČÁST
STAVEBNÍ ŘÁD
25. 10 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – ČÁST
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
7. 11. VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU
Podrobnější informace a přihlášky najdete
na: http://www.studioaxis.cz/
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Korunní 106, 101 00 Praha 10
tel./fax: 271 732 095 a 271 736 620
e-mail: studio@studioaxis.cz

Středočeši si váží dobrých vesnic
Zastupitelstvo Středočeského kraje 18. září
schválilo poskytnutí dotací obcím zapojeným
do soutěže Vesnice roku 2006 v celkové výši
2,6 mil. Kč. Ve Středočeském kraji se krajského kola soutěže zúčastnilo 21 obcí (Bratčice,
Broumy, Drahňovice, Chorušice, Jankov, Kamýk nad Vltavou, Kanina, Kondrac, Krakov,
Křenek, Lednice, Lošany, Mcely, Měšice,
Miřetice, Nučice, Příčovy, Řepov, Senomety,
Slabce a Vranov). Vítězem krajského kola, a
tudíž Vesnicí roku Středočeského kraje 2006
se stala obec Jankov (Voticko).
Částka 2,6 mil. Kč bude rozdělena jako
dotace provázející např. ocenění Rady Středočeského kraje za péči o obecní knihovnu, za
spolupráci s hasičským sborem, za kvalitu
internetových stránek, za rozvoj zahraničního
partnerství či za péči o veřejná prostranství a
místní komunikace.

Blíží se Týden knihoven

Objednejte si ZDARMA ukázkové číslo odborného měsíčníku Moderní obec
na tel.: 800 11 00 22 nebo na http://ib.ihned.cz/predpl/a/nazk.php?idkamp=iHNed&tit=MO
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Už do svého 10. ročníku letos vstoupí celostátní propagační akce Týden knihoven
s mottem Cesty do knihovny. Uskuteční se ve
dnech 2. až 8. října ve stovkách knihoven po
celé republice. Jejím cílem je otevřít knihovny
nejširší veřejnosti a nabídnout širokou paletu
knihovnických a informačních služeb, zajímavých a zábavných aktivit, které veřejné
knihovny obyvatelům obcí a měst připravují.
Týden knihoven bude uveden již 22. září happeningem s názvem Národ sobě II.
V samotném Týdnu knihoven se budou
konat i společné celorepublikové akce, především VŘSČ (Velké říjnové společné čtení)
připravovaná na pondělí 2. října. Tato akce,
nazvaná s trochou černého humoru, proběhne
v desítkách knihoven, kde budou obyvatelé
obcí a měst předčítat z knih, které mají rádi,
všem, kdo chtějí poslouchat. Zahajovat se
bude četbou z Máchova Máje. Více o akcích
na: http://skip.nkp.cz/akcTyden06.htm .
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Soutěž IEA už i pro samosprávy

Hejtmani chtějí posílit regionální programy
Celkem 11 hejtmanů a primátor hlavního
města Prahy se zúčastnili zasedání Rady Asociace krajů České republiky (AK ČR), které se
konalo minulou středu v Brně.
Hejtmani jednali o nabídce Ministerstva
zahraničí na využití prostor Stálého zastoupení
České republiky v Bruselu. Svůj zájem o tyto
prostory zatím projevilo osm
krajů. Jednáním o podmínkách jejich využití byl pověřen karlovarský hejtman
JUDr. Josef Pavel.
Hostem jednání byl ředitel
Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavel Horák.
Hejtmani se s ním shodli, že aplikace zákona
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních povede k množství technických problémů, zejména před koncem fiskálního roku. »Vyzýváme s vážným upozorněním
Parlament ČR, aby odložil platnost tohoto
zákona, protože hrozí vážný chaos ve všech
organizacích, které jsou v tomto zákoně vyjmenovány,« konstatoval v té souvislosti předseda
AK ČR a hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Evžen Tošenovský.

Uskutečnila se i diskuse se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), při níž kraje
opětovně vyzvaly k navýšení procentního podílu na regionální operační programy. MMR
podpořilo požadavek krajů na snížení prostředků Evropského sociálního fondu ve prospěch
regionálních operačních programů a oblasti
dopravy. Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu kraje očekávají uzavření
diskuse k otázce vztahu
Integrovaného operačnímu
programu k regionálním
operačním programům.
Hejtmani podporují zařazení
oblasti celoživotního vzdělávání do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
»Vytváření dalších vzdělávacích regionálních
zařízení považujeme za nadbytečné,«, dodal
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek
se vyslovil pro to, aby část poplatků za ukládání nebezpečných a komunálních odpadů byla
příjmem krajů a sloužila k uhrazení výdajů
spojených s nakládáním s odpady.
(tz)

Primátoři naposledy spolu v tomto volebním období
Město Brno se ve dnech 14. a 15. září 2006
stalo místem posledního pracovního jednání
Kolegia primátorů statutárních měst České
republiky ve volebním období 2002 až 2006.
Jednání se zúčastnil také ministr pro místní
rozvoj Mgr. Petr Gandalovič.
Tématem brněnského setkání kolegia primátorů byly chystané regionální operační programy a Integrovaný operační program včetně
doporučení Evropské komise pro regionální
operační programy ČR 2007 až 2013.
»Dohodli jsme se, že budeme požadovat
7,5 % z celkové alokace strukturálních fondů

pro Českou republiku v období 2007 až 2013,«
oznámil předseda kolegia primátorů, primátor
Opavy Ing. Zbyněk Stanjura.
Podle brněnského primátora PhDr. Richarda
Svobody budou tyto finanční zdroje určeny na
další rozvoj měst zejména v oblasti urbanizace.
»Velice rychle doháníme evropská vyspělá
centra. Peníze ze strukturálních fondů rozvoj
měst ještě urychlí,« sdělil brněnský primátor.
Dodal, že primátoři při návštěvě jihomoravské
metropole ocenili současnou modernizaci jejího centra a zvyšující se příchod zahraničních i
tuzemských investorů.
(tz)

VŠFS v čele s novou rektorkou
České konference rektorů prof. Ing. Petr Sáha,
Slavnostní inaugurace nové rektorky
CSc., a prof. Ing. Richard Hindels, CSc., rektor
Vysoké školy finanční a správní (VŠFS)
Vysoké školy ekonomické.
Dr. Bohuslavy Šenkýřové se uskutečnila 7. září
2006 v Panteonu Národního muzea. CeremoniDr. Bohuslava Šenkýřová byla správní radou
VŠFS jmenována rektorkou ke dni 15. června
álu byla přítomna řada akademických hodnos2006. Tato zásadní změna
tářů českých veřejných i
organizační struktury, při
soukromých škol.
S přátelským pozdrakteré došlo ke sloučení
pozice rektora a prezidenvem vystoupila nová mita, vyplynula z potřeb
nistryně školství, mládeže
dalšího rozvoje školy a
a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová, členka
naplňování stanovených
vizí.
akademické rady VŠFS.
Na VŠFS bylo v akadeNovou rektorku pozdravil
mickém roce 2005/2006
i další člen akademické
rady ministr financí Ing.
zapsáno v bakalářských i
navazujících magisterVlastimil Tlustý, CSc.
Slavnostní slib nové rektorky. Foto: archív
ských studijních prograTen ve svém projevu
mech na 3500 studentů a do tohoto akademiczdůraznil roli Dr. Šenkýřové při vzniku a vývoji Vysoké školy finanční a správní a popřál jí
kého roku jich vstupuje už na 4000. VŠFS je
tak největší soukromou vysokou školou v Česmnoho sil při naplňování dalších plánovaných
ké republice.
(tz)
cílů. S krátkou zdravicí vystoupil i předseda
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Od 1. září do 6. října 2006 mohou firmy – a
nově i místní samosprávy či státní instituce,
nominovat své portály, aplikace, systémy,
weby a on-line marketingové kampaně na
ocenění IEA 2006. Letošní ročník soutěže
Internet Effectiveness Awards 2006 byl totiž
rozšířen o nové kategorie, mezi nimiž figuruje
i Státní správa a samospráva. Letos vzniknou
užší pětičlenné poroty pro hodnocení jednotlivých kategorií. »Po loňských 103 nominacích
bylo potřeba porotě usnadnit práci, aby mohla
ekonomické aspekty internetových řešení co
nejlépe posoudit,« vysvětlila Alena Klímková,
obchodní ředitelka Economie OnLine. »Naší
snahou bylo vytvořit maximálně objektivní
prostředí a vybudovat prestižní ocenění internetových řešení. Přihlašovatelé mohou v nominačním listu uvést jména porotců, o jejichž
objektivitě pochybují. Internetový systém pak
takovým porotcům informace nezpřístupní a je
použito zástupné hodnocení,« dodal Michal
Kříž, prezident Asociace.BIZ. Organizátorem
soutěže je Economia OnLine, multimediální
divize vydavatelství Economia, odborným
garantem Asociace poskytovatelů internetových řešení – Asociace.BIZ. Soutěžní kategorie sponzorují Inform a TERRINVEST. Veškeré informace o soutěži na: www.IEA.cz.

Dotace na podporu využívání OZE
Státní fond životního prostředí obnovil příjem žádostí do takzvaných národních programů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Obce, občané, školy či zdravotnická zařízení tak budou moci opět požádat
například o finanční podporu na budování
solárních systémů pro ohřev vody a vytápění,
kotlů na biomasu či tepelných čerpadel. Rozhodl o tom ministr životního prostředí Ing.
Petr Jan Kalaš. »Program na podporu obnovitelných zdrojů by měl být otevřen dlouhodobě,
aby žadatelé o podporu měli jistotu, že pokud
splní všechna předepsaná pravidla, finanční
prostředky dostanou. To jim umožní plánovat
své záměry tak, aby pro životní prostředí znamenaly skutečný přínos,« okomentoval své
kroky ministr. Více informací o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie na adrese
http://www.sfzp.cz/cs/.

K medializaci udržitelného rozvoje
Seminář Rady vlády pro udržitelný rozvoj
(RVUR), zaměřený na medializaci problematiky udržitelného rozvoje a souvisejících témat,
se uskuteční 2. října 2006 v Lichtenštejnském
paláci na Kampě. Na semináři zazní krátká
prezentace analýzy mediální publicity pojmu
udržitelný rozvoj, která shrnuje výskyt tohoto
pojmu v médiích za rok 2005. Část bude věnována diskusi o daném tématu se zástupci novinářské obce, jednotlivých resortů, odborníků a
zainteresované veřejnosti. Cílem setkání je
výměna zkušeností a názorů na komunikaci
konceptu udržitelného rozvoje a jeho medializaci mezi lidmi, kteří se touto problematikou
zabývají. Informace o účasti (nutno domluvit
do 29. 9.) na hlavackova.jaroslava@vlada.cz,
rvur@vlada.cz.
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Blíží se veletrh INVEX: Navštívíte ho v Brně?
Moderní obec je mediálním partnerem Dnů
krajů, měst a obcí (DKMO), které se budou
konat v rámci říjnového veletrhu INVEX
v Brně ve dnech 9. až 11. října (samotný veletrh INVEX se souběžně konaným veletrhem
DIGITEX se uskuteční 9. až 13. října). DKMO
budou zahájeny 9. října Dnem státní správy a
samosprávy a jejich ústředním
motivem se letos stane problematika kontaktu veřejnosti a
úřadů všech úrovní: OBČAN
– ÚŘAD – INTERNET.
Zároveň se představí Přehlídka projektů krajů, měst a obcí z oblasti
informačních technologií financovaných
z fondů Evropské unie. Jak podotýká vedoucí
manažer obou veletrhů Petr Ondrášek, cílem
přehlídky je nabídnout úspěšná řešení, která
mohou být inspirací jak pro malé obce, tak pro

NUTS Jihozápad si zvolil vedení

krajské úřady. S projekty se bude možné seznámit na brněnském výstavišti v pavilónu G1 již
9. října, kdy tam třem z nich bude – bez rozdílu
umístění – udělena Cena odborné veřejnosti
INVEX – DKMO.
DKMO přinesou i bohatou nabídku odborných přednášek, jako třeba k problematice
bezpečnosti informačních systémů, komunikační infrastruktuře informačních systémů
veřejné správy, mapovým
službám, problematice financování IT projektů nebo
e-governmentu na regionální úrovni.
Podrobný program Dnů krajů, měst a obcí
najdete ve speciální dvacetistránkové příloze
říjnového vydání Moderní obce, která bude
věnována právě oběma veletrhům INVEX a
DIGITEX.
(rš)

LCS International v Brně nikdy nechyběla
Společnost LCS International patří k těm
nemnoha, které nevynechaly ani jeden ročník
veletrhu INVEX. V její expozici nikdy nechyběl Jan Přerovský, nynější generální ředitel a
předseda představenstva firmy zaměstnávající
200 zaměstnanců a svého času její první zaměstnanec. Podle jeho slov
INVEX sehrál důležitou roli
také při prosazování konceptu, se kterým přišla LCS International zhruba před deseti
lety: Nahradíme konkurenci
spoluprací. »Tím, že jsme se
orientovali na spolupráci
s velkým množstvím partnerů,
byl veletrh důležitým místem,
které nám napomáhalo k jejich získávání a také k posilování navázaných vztahů,«
ohlíží se za uplynulými ročníky Jan Přerovský.
Jan Přerovský.
Firma letos v Brně představí svoje tři produkty pod zbrusu novými názvy
Helios Green, Helios Orange a Helios Red. Pro
zájemce o posledně jmenovaný navíc připravila možnost vyzkoušet si konfiguraci balíčků
nebo modulů podle potřeby své organizace na
dva měsíce zdarma. »Získání licencí Helios
Red na zkoušku je podmíněno pouze odebrá-

ním a uhrazením balíčku služeb na instalaci a
školení. Zákazník se tak seznámí s aplikací,
která bude následně správně nainstalována.
Tím získá všechny informace o našem softwaru. To mu umožní správně se rozhodnout
o nákupu licencí,« upřesňuje Jan Přerovský.
V tomto roce společnost LCS
International jako první producent informačních systémů
umožnila uživatelům produktu LCS Helios odesílat data
Intrastatu přes Portál veřejné
správy. Nejde o jedinou spolupráci s tímto portálem. Vůbec
první aplikací byla elektronická podání České správě sociálního zabezpečení. Novinky
v tomto směru představuje i
na veletrhu INVEX. Například u produktu Helios Red
předchozí verze již dokázala z
Foto: archív
modulu Mzdy posílat elektronicky evidenční listy důchodového pojištění a
přihlášky a odhlášky na sociální pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy. Nová
verze rozšiřuje možnosti tohoto moderního
způsobu komunikace se státní správou i na
přiznání k DPH a přiznání k dani z příjmu.
(jw)

Historicky prvním předsedou Regionální
rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad,
která bude odpovědná za přípravu programu
pro čerpání peněz z evropských fondů
v období 2007 až 2013, je hejtman Plzeňského
kraje MUDr. Petr Zimmermann. Na jednání
v Českých Budějovicích se na tom shodli
členové výboru rady. Místopředsedou rady je
jihočeský hejtman RNDr. Jan Zahradník. Regionální rada bude mít sídlo v Českých Budějovicích a pobočku v Plzni. Má právní subjektivitu, vlastní zaměstnance a rozpočet. Její
orgány – výbor a předseda – jsou voleny z řad
zastupitelů krajů. Členové výboru (osm za
každý kraj) byli zvoleni zastupitelstvy obou
krajů. Úřad Regionální rady bude mít zhruba
čtyři desítky zaměstnanců. Výkonem funkce
ředitele byla pověřena Andrea Nádravská. Na
post ředitele bude vyhlášeno výběrové řízení.
Na letošní činnost úřadu oba kraje vyčlení
celkem 4 mil. Kč, které jsou určeny na platy,
výpočetní techniku a další vybavení.

Budoucnost a přítomnost Prahy
Již podesáté uspořádá Městská část Praha 1
ve výstavním stanu na Můstku výstavu Budoucnost a přítomnost Prahy 1, a to od 12. do
18. října. Otevřeno bude každý den od 10 do
18 hod. (12. října do 17 hod.). Za posledních
deset let se výstava setkala s velkým zájmem
veřejnosti, navštívilo ji na 65 tisíc lidí. Návštěvníci výstavy letos najdou na 70 výstavních panelech realizované, probíhající či připravované projekty. K nejzajímavějším prezentacím by měly patřit výsledky soutěže na
urbanisticko-architektonické řešení Václavského náměstí, jejímž cílem bylo nalézt princip nového uspořádání tohoto prostoru, který
patří k národním symbolům. Pozornost jistě
přilákají i projekty objektu Myšák Gallery a
polyfunkčního domu Novomlýnská-Lannova,
z rekonstrukcí pak Dům U Hybernů, Pachtův
palác nebo Dům fotografie v Revoluční ulici.
V sekci Interiéry jistě zaujmou České centrum
v Rytířské ulici, obchodní dům Salamander,
ale také řada interiérů restaurací a nově otevřených hotelů v centru Prahy. V rámci doprovodného programu se uskuteční tradiční besedy s veřejností zaměřené na rekapitulaci nejvýznamnějších architektonických a urbanistických počinů z pohledu tvůrčích architektů.

Elektronická podpora rozvoje regionů Dny krajů, měst a obcí 2006

9.-13. 10. 2006
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

16. mezinárodní veletrh informačních
a komunikačních technologií

2. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky
a digitální zábavy
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