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Vedoucí kanceláře Karel Hadrava - i výměna
oken na radnici je v jeho kompetenci
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka je poměrně nové místo na magistrátu − přibližte, prosím, rozsah
svých kompetencí a prosím o krátké
představení sebe sama.
"Pozice vedoucí odboru kanceláře
tajemníka byla zřízena v roce 2003.
Já jsem na tuto pozici nastoupil 1. 3.
2008 v souvislosti s odchodem mého
předchůdce do důchodu.
Více než 20 let jsem pracoval v bankovnictví na různých pracovních pozicích, zde jsem se seznámil a vykonával agendy, které dnes patří do pracovní náplně odboru kanceláře tajemníka. V období 3 let jsem pracoval
na pozici manažera obchodního domu Prior."
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Co je úkolem odboru?
"Úkolem odboru je poskytovat
služby občanům. Kancelář tajemníka
zajišuje provoz dvou městských informačních center (u vchodu do radnice z Masarykova náměstí a z Hluboké ulice, dvě pokladny, výpomoc
při zajišování služby CzechPoint −
pro občany vyžadující výpisy z centrálních registrů jsme vytvořili oddělené diskrétní pracoviště se dvěma zaměstnanci, které kromě výpisu a pokladní operace na jednom místě poskytuje občanům i diskrétnost při sdělování osobních údajů. V neposlední
řadě je naším úkolem pružně a kvalitně podporovat ostatní odbory magistrátu, aby i naším přičiněním byly
potřeby občanů města uspokojovány
kvalitně a rychle."
Spravujete čtyři oddělení...
"Součástí odboru kanceláře tajemníka jsou čtyři oddělení − právní, organizační, hospodářské a správa budov. Oddělení zajišují především
zpracování obecně závazných vyhlášek a nařízení, zpracování právních
stanovisek, zastupování města při
soudních jednáních, vyřizování stížností ..."
Promiňte, ale pro představu − kolik stížností a podkladů jste dostali,
řekněme, za poslední tři měsíce?
"Ve III. čtvrtletí 2008 bylo přijato
20 písemných stížností a 16 návrhů,
připomínek a podnětů občanů, mimo
uvedená písemná podání byly také
řešeny záležitosti, které nevyžadovaly
sepsání zápisů, nebo se jednalo o
radu v určité věci, např. sousedské
spory, vyúčtování vodného a stočného v domech, jež nejsou ve vlastnictví
města Jihlavy, na koho se obrátit v
případě posprejování domu, atd.
Dotazy a stížnosti z diskusního fóra
jsou zodpovídány a řešeny přímo
kompetentními osobami nebo odbory."
Co dalšího zabezpečujete?
"Vedení centrální spisovny magistrátu, provoz podatelny a doručování zásilek ve správním obvodu města, zajišování městského informačního centra, zajišování pokladní činnosti pro občany, provoz vozového
parku, správu a opravy ve všech budovách užívaných magistrátem a další
činnosti.

VEDOUCÍ odboru kanceláře tajemníka magistrátu Karel Hadrava ukazuje prostory nového archivu magistrátu.
Foto: Lubomír Maštera
Zaměstnanci odboru kanceláře tajemníka se rovněž podílejí s ostatními
odbory na organizaci a průběhu různých společenských a kulturních akcích pořádaných na Masarykově náměstí, ale i v prostorách naší zrekonstruované radnice."

v ulici Tolstého č. 15 − budovu tohoto
úřadu předpokládáme nejpozději do
31. 12. 2010 zcela opustit.
Působí zde ještě odbor životního
prostředí (OŽP), který se přestěhuje
do některé z budov na Masarykově
náměstí nebo v jeho blízkosti."

V poslední době jste se intenzivně
zabývali archivem magistrátu. Co
se udělalo, jak se archivuje dnes,
jak vypadá situace s novými prostory na bývalé okresní vojenské
správě (OVS)?
"V letních měsících se nám podařilo obměnou pevných regálů za
mobilní navýšit úložnou kapacitu spisovny o více než 50 procent, což
vzhledem k prodlužujícím se skartačním lhůtám vedlo i ke zpřehlednění
uložených spisů a zlepšení podmínek
práce i ke zrychlení vyhledávání.
Dříve, než se zmíním o budově bývalé OVS, musím říci, že v současné
době připravuje odbor rozvoje města
výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy v budově a okolí Vrchlického 7.
Tuto budovu jsme získali v letošním
roce převodem od Vojenské ubytovací
správy a hodláme do ní přemístit úřadovnu městské policie z Vrchlického
57 a umístit odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSZ), který v současné
době sídlí v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

A jak to tedy vypadá s budovou
bývalé OVS?
"Nyní tedy k budově bývalé Okresní vojenské správy v ulici U Mincovny
6.
Jakmile se tato památkově chráněná budova stane majetkem statutárního města, zde je nutno podotknout,
že tuto budovu budeme kupovat a
konečná podoba kupní smlouvy je v
současné době připravována na Ministerstvu financí ČR. Její koupi předpokládáme pravděpodobně koncem
tohoto roku nebo nejpozději v 1.
čtvrtletí roku 2009.
V souvislosti s budovami ve ulici
Vrchlického 7 a U Mincovny 6 nám
vznikne i nárok na čerpání státního
příspěvku, který je směrován městům
za výkon státní správy v přenesené
působnosti, což odbory životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnictví
zajišují.
Budova bývalé OVS bude obsazena
některými dislokovanými odbory tak,
aby v ní sídlily i odbory, jejichž náplň
činností je velmi blízká a aby občané
při návštěvě této budovy mohli vyřídit

více souvisejících záležitostí v jedné
budově. Současně vedení města chce
postupně snižovat počet budov, ve
kterých úředníci magistrátu působí, a
odbory maximálně koncentrovat co
nejblíže k sobě a tímto způsobem
urychlovat a zjednodušovat služby
občanům. V této budově vedení města
uvažuje, kromě standardního vybavení, i se zřízením spisovny v podzemních prostorách, které nebudou
využitelné pro obsluhu občanů."
Řekl jste, že spravujete i budovy.
Na magistrátu se mění okna − proč
tomu tak je? Budova není stará.
"Probíhající výměna oken v budově
Hluboká 8 je pokračováním akcí z let
2006 a 2007, kdy bylo rozhodnuto,
že tato více než 30 let stará okna budou vyměněna. Důvodem k výměně
je jejich velmi špatná funkčnost, v
některých případech i havarijní stav,
vysoká netěsnost, která vedla ke zvyšování nákladů na vytápění kanceláří,
a dále i vzhled, jenž rozhodně nekoresponduje s okolím. Celá akce byla
dokončena v měsíci říjnu.
Na tuto budovu navazuje budova
Hluboká 3. Zde bude v příštích letech
nutno provést v souvislosti se zmíněným umístěním některých dalších odborů i určité opravy včetně opravy
oken. Nebude se však jednat o výměnu. Současná okna budou přetěsněna
a opravena, tak aby doplňovala celkový ráz budov radnice."
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