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5.4	Správa věcí veřejných

Priorita:
A) Vytvoření managementu udržitelného rozvoje pro zajištění provázanosti ekonomické, sociální a environmentální oblasti strategických rozvojových dokumentů a projektů, včetně koordinace plnění jejich cílů.

Strategické cíle:

1)	Vytvořit management a institucionální zajištění udržitelného rozvoje Libereckého kraje do konce r. 2006.

Opatření:
	Ustanovit Komisi udržitelného rozvoje Libereckého kraje, jako poradního orgánu Rady a Zastupitelstva včetně příslušného finančního a organizačního zajištění.

Prostřednictvím Komise udržitelného rozvoje zajistit vazbu na Radu vlády pro udržitelný rozvoj, ale i na obce Libereckého kraje.
Prostřednictvím Komise udržitelného rozvoje vytvořit a zajistit koordinaci a provázanost činností mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí z hlediska naplňování principů udržitelného rozvoje.
Prostřednictvím Komise udržitelného rozvoje monitorovat a vyhodnocovat stanovené programové a titulkové indikátory udržitelného rozvoje.
V rámci současného personálního obsazení Krajského úřadu Libereckého kraje pověřit relevantní zaměstnance pracovními činnostmi souvisejícími s realizací a naplňováním Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Na úrovni Krajského úřadu Libereckého kraje vytvořit pozici koordinátora místní Agendy 21.
Na úrovni obcí s rozšířenou působností organizačně a finančně zajistit vznik Rad obcí pro udržitelný rozvoj.

Odůvodnění: Koordinace a monitoring plnění cílů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje a souvisejících dokumentů a projektů.

CÍL
Úroveň
Cílový stav
2006
Cílový stav 2007
Vytvořit management a institucionální zajištění udržitelného rozvoje
Kraj
ANO

Ustanovit Komisi udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Kraj
ANO

Pověřit relevantní zaměstnance krajského úřadu pracovními činnostmi souvisejícími s realizací a naplňováním Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje

Kraj
ANO

Vytvořit pozici koordinátora místní Agendy 21
Kraj
ANO

Ustanovení Rad obcí pro udržitelný rozvoj

Kraj

ANO

Priorita:
B) Snížení celkové zadluženosti obcí při zvyšování efektivity výdajů z veřejných rozpočtů a při využívání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

Strategické cíle:

Snížit celkovou zadluženost obcí Libereckého kraje na 4,45 % ukazatele dluhové služby do r. 2020.

Opatření:
1.1		Prosadit přijetí zákona o místních daních.

Zvýšit daňovou výtěžnost Libereckého kraje do roku 2020.

Opatření:
2.1	Prosadit nástroje pro zvýšení efektivity výběru daní.
2.2	Prosadit přijetí zákona o místních daních.

Do r. 2020 průběžně zvýšit podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv.

Opatření:
3.1	Zavést monitoring podílu investičních výdajů na celkových výdajích samospráv.

Odůvodnění: Základní předpoklad pro plnění cílů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje a souvisejících dokumentů na krajské i místní úrovni.

CÍL
Úroveň
Krátkodobý stav 2007
Cílový stav 2020
Snížit celkovou zadluženost obcí Libereckého kraje Ukazatele dluhové služby (%)
Kraj
5,90
4,45
Zvýšit daňovou výtěžnost Libereckého kraje (Kč/os.)
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT
Zvýšit podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv. (%)
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT

Trend vývoje:
Indikátor
Úroveň
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Ukazatel dluhové služba (%)
Kraj









5,94

ČR









5,65
Zvýšit podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv (%)
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI
Podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv. (%)
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ČR


Zdroje dat: Ministerstvo financí ČR

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby
Obsah dluhové služby se definuje takto:
-	zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby);
-	uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby);
-	splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby);
-	splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby). 
Dluhová základna obsahuje:
-	skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářní rok, plus
-	dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby)
(prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok). 

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru bude "ukazatel dluhové služby", který je vyjádřen v procentech.

Priorita:
C) Zlepšení přístupu obcí k integrované ochraně životního prostředí a zlepšení vztahu veřejnosti k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji pomocí programů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zkvalitnění poskytování informací o existujících právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí, o technických normách, inovačních technologiích atd.Vytvoření systému pravidelných a cenově dostupných školení radních, zastupitelů a úředníků o problematice integrované ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zpřísnění kontrol dodržování limitů produkce znečišťujících látek a souvisejících požadavků ochrany životního prostředí v obcích Libereckého kraje (ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí).

Strategické cíle:

1)	Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit environmentální politiku kraje navazující na krajskou strategii udržitelného rozvoje a dále environmentální politiky ve všech obcích s rozšířenou působností Libereckého kraje do r. 2020.

Opatření:
	Zajistit soulad cílů SPŽP ČR 2004-2010 s cíli environmentálních politik kraje a obcí s rozšířenou působností.

Zajistit metodickou pomoc při přípravě environmentálních politik obcí.

2)	Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit místní strategie udržitelného rozvoje navazující na krajskou strategii udržitelného rozvoje i na environmentální politiku kraje ve všech obcích s rozšířenou působností Libereckého kraje do r. 2020.

Opatření:
	Zajistit soulad cílů Národní strategie udržitelného rozvoje ČR a Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje s cíli místních strategií udržitelného rozvoje.

Zajistit technickou a odbornou pomoc při zpracování Místních strategií udržitelného rozvoje.
Zajistit metodickou pomoc při využívání dotačního programu SFŽP ČR na zpracovávání strategií udržitelného rozvoje obcí.
Iniciací a koordinací přípravy místních strategií udržitelného rozvoje pověřit Rady obcí pro udržitelný rozvoj (novela zákona o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon).

3)	Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit ve všech obcích Libereckého kraje územně plánovací dokumentaci, tak aby se dosáhlo 100% pokrytí území kraje do r. 2012.

Opatření:
	Zajistit opatření zajišťující potřebnou provázanost environmentálních dokumentů s územně plánovací dokumentací.

Respektovat cíle územního plánování a využívat všechny jeho nástroje ve smyslu novely zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Využívat samostatný dotační titul kraje na podporu zpracování územně plánovací dokumentace.

4)	Zvýšit počet vzdělávacích a osvětových akcí na 1000 obyvatel na území Libereckého kraje k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Opatření:
	Realizovat vzdělávací a osvětové akce k problematice udržitelného rozvoje pořádaných na úrovni a na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Realizovat doporučení „Osvětového a vzdělávacího programu k udržitelnému rozvoji pro veřejnost a obce Libereckého kraje“.
Realizovat doporučení „Programu medializace a polularizace principů udržitelného rozvoje v rámci Libereckého kraje“.
Realizovat všechny cíle Koncepce EVVO v Libereckém kraji.

5)	Do r. 2020 zvýšit objem finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.

Opatření:
5.1	Zajistit odpovídající rozdělení výdajů z veřejných rozpočtů.
5.2	Realizovat všechny cíle Koncepce EVVO v Libereckém kraji.

Odůvodnění: Základní předpoklad pro splnění cílů environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje. Implementace udržitelného rozvoje do územního plánování je limitována zpracováním územně plánovací dokumentace ve všech obcích Libereckého kraje, která bude v souladu s principy udržitelného rozvoje. Výchova k „ekologické gramotnosti“ je základním předpokladem úspěšného prosazení myšlenky udržitelného rozvoje. Bez identifikace široké veřejnosti s cíli udržitelného rozvoje je jeho prosazení v rámci Libereckého kraje nemyslitelné.

CÍL
Úroveň
Krátkodobý stav 2012
Cílový stav 2020
Zpracovat a schválit environmentální politiky ve všech obcích s rozšířenou působností
Kraj

ANO
Zpracovat a schválit místní strategie udržitelného rozvoje ve všech obcích s rozšířenou působností
Kraj

ANO
Zpracovat a schválit ve všech obcích územně plánovací dokumentaci, tak aby se dosáhlo úplného pokrytí území kraje
Kraj
ANO

Zvýšit počet vzdělávacích a osvětových akcí na 1000 obyvatel k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT
Zvýšit objem finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (tis.Kč/rok)
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT

Trend vývoje:
Indikátor
Úroveň
2000
2001
2002
2003
2004
Podíl obcí se zpracovanou územně plánovací dokumentací z celkového počtu obcí (%)
Kraj




51

ČR





Počet vzdělávacích a osvětových akcí k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na 1000 obyvatel 
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ČR

Objem finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (tis.Kč/rok)
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ČR


Priorita:
D) Zvyšování zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování na krajské i místní úrovni prostřednictvím:
podpory zavádění procesů místní Agenda 21 (strategické plánování za přímé účasti veřejnosti) v obcích a městech Libereckého kraje;
zapojení obcí a měst Libereckého kraje do „Národní sítě zdravých měst ČR“, "Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj";
hlubšího zapojení neziskového sektoru, hospodářské komory, apod. a veřejnosti do činností krajských a místních samospráv;
aplikací konceptu mezi soukromým sektorem a veřejnou správou - „public-private partnership“;
realizace komunikačních systémů umožňujících rychlý obousměrný přenos informací.

Strategické cíle:

1)	Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje s fungujícím procesem MA 21 do r. 2020.

Opatření:
	Zajistit metodickou pomoc při využívání dotačního programu SFŽP ČR na strategické plánování za přímé účasti veřejnosti (místní Agenda 21).


2)	Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje zapojených do "Národní sítě zdravých měst ČR" a "Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj" na 10 % do r. 2020.

Opatření:
Zajistit informovanost o podmínkách zapojení obcí do „Národní sítě zdravých měst ČR“ a do „Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj“.

3)	Zvýšit zapojení stakeholders a veřejnosti do strategického plánování Libereckého kraje do r. 2020.

Opatření:
	Zpracovat Komunikační strategii Libereckého kraje.

Zpracovat Komunitní plán Libereckého kraje.

Odůvodnění: Participace veřejnosti na rozhodování je jedním z klíčových aspektů udržitelného rozvoje. Je základem pro naplňování principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, striktně prosazovaného Evropskou unií. Účast zástupců neziskového sektoru v komisích a dalších poradních orgánech krajských a místních zastupitelstev.

CÍL
Úroveň
Krátkodobý stav 2007
Cílový stav 2020
Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje s fungujícím procesem MA 21 (%)
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT
Zvýšit podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje zapojených do "Národní sítě zdravých měst ČR" a "Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj! (%)
Kraj
1,5
10
Zpracovat Komunikační strategii Libereckého kraje
Kraj
ANO

Zpracovat Komunitní plán Libereckého kraje.
Kraj
ANO






Trend vývoje:
Indikátor
Úroveň
2004
Podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje s fungujícím procesem MA 21 (%)
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ČR

Podíl obcí, měst a mikroregionů Libereckého kraje zapojených do "Národní sítě zdravých měst ČR" a "Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj" (%)
Kraj
0,9

ČR
0,9
* mikroregion je počítán jako jedna obec či město

Zdroje dat: Národní síť zdravých měst ČR, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, Český ekologický ústav

Priorita:
E) Vytváření grantových programů Libereckého kraje na podporu aktivit obcí, měst, mikroregionů, nestátních neziskových a dalších organizací směřujících k prosazování konkrétních principů udržitelného rozvoje v praxi.

Strategické cíle:

1) Nárůst podílu prostředků ze zdrojů Libereckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty realizované na území Libereckého kraje do r. 2020.

Opatření:
	Každoročně vyčlenit odpovídající částku z rozpočtu kraje a obcí určenou na veřejně prospěšné projekty realizované obyvateli či nestátními neziskovými organizacemi z Libereckého kraje.

Definovat kritéria veřejně prospěšných projektů pro potřeby výběrových řízení na úrovni kraje a obcí.

Odůvodnění: Realizace veřejně prospěšných projektů připravených občany a organizacemi sídlícími v Libereckém kraji výrazně zvýší zájem veřejnosti o udržitelný rozvoj.

CÍL
Úroveň
Krátkodobý stav 2007
Cílový stav 2020
Nárůst podílu prostředků ze zdrojů Libereckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty (%)
Kraj
CÍL NELZE KVANTIFIKOVAT
ABSENCE DAT

Trend vývoje:
Indikátor
Úroveň
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Podíl prostředků ze zdrojů Libereckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty (%)
Kraj
DOPORUČENÍ - SLEDOVAT TENTO INDIKÁTOR NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ČR




