1
leden 2010

OBSAH
(výběr)

Harmonogram závěrkových
prací roku 2009 v období
leden až únor 2010
str. 2
Sběr nominací do ankety
Zlatá jeřabina
str. 2
Stanovení rozsahu základní
dopravní obslužnosti pro kraj
Vysočina na rok 2010
str. 3

zdraví a ús
úspě
pěchů v novém ro
roce
ce
Mn
Mnoho
př jí zastupitelé kraje Vysočina
pře

Rozpočet kraje Vysočina
na rok 2010
str. 4

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2010
Zastupitelstvo kraje na svém
zasedání dne 15. 12. 2009
schválilo nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude
prováděn sběr žádostí a následně i poskytování dotací obcím
v roce 2010. Ve srovnání s rokem 2009 doznaly zásady několika změn.
Dotaci opět obdrží každá obec
do 1 500 obyvatel, která předloží žádost v souladu se zásadami. V případě převisu
požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků
(69 mil. Kč) se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne
však pod garantovanou výši,
která je stanovena na 104 tis.
Kč. Maximální požadovaná
dotace může být až ve výši 140
tis. Kč. Konečná dotace se odvíjí od počtu podaných žádostí. U obcí oceněných čestným
uznáním v rámci soutěže Vesnice roku 2009 nebude dotace v případě převisu krácena.
Spoluﬁnancování zůstane stejné jako v roce 2009 – obce do
300 obyvatel budou muset doložit minimálně 40 % celkových nákladů, obce nad 300
obyvatel pak 50 %.

Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od
1. ledna 2010 do 31. ledna
2010 na úřadech příslušných
obcí s rozšířenou působností.
Schválené zásady (včetně formuláře žádosti) jsou vyvěšeny
na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionální rozvoje > Rozvoj a obnova venkova. Na uvedených
stránkách rovněž najdete kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vám
s vyplněním žádosti rádi pomohou. Kromě papírové žádosti je letos možné podat žádost
také elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Ze změn upozorňujeme na:
1) U dokládání vlastnictví byla
doplněna možnost, že obec nemusí být v případě pokládání či úprav inženýrských sítí,
jako jsou vodovod, kanalizace, kabely veřejného osvětlení
a elektrického vedení, majitelem pozemků – obec musí
v tomto případě doložit souhlas majitele pozemku s realizací projektu.
2) Z povinnosti, že obec musí
mít zpracován jeden z těchto
dokumentů: urbanistická studie, nebo územní plán (v jaké-

koliv fázi), či místní program
obnovy vesnice, byla vyjmuta
urbanistická studie. Existence
tohoto podkladu již nebude sledována. Většina obcí pracuje
na územních plánech nebo má
zpracován místní program obnovy venkova.
3) V zásadách bylo vyspeciﬁkováno, že mezi nepřijatelné náklady (výdaje) projektu
patří: náklady na vlastní daně
a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má
u zdanitelných plnění přijatých
v souvislosti s ﬁnancováním
daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
– v plné výši nebo krácený či
v poměrné výši), nákup nemovitostí, skladové zásoby a nábytek.
Prosíme obce, aby pečlivě zvážily po konzultaci se svými
účetními název projektu – zejména ve vztahu k jeho charakteru (investice/neinvestice).
U neinvestičních projektů
se nesmí v názvu objevit slovo výstavba či rekonstrukce,
a naopak u investičních slovo
oprava! Při případných nejasnostech doporučujeme se
těmto pojmům vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v letošním roce,
připomínáme, že vyúčtování
(pokračování na další straně)
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celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí být
předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního
dopisu smlouvy (k dispozici též

na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na internetových
stránkách kraje – viz výše) nejpozději do 31. 1. 2010 na adresu
úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností, do jehož obvodu vaše
obec spadá. Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních
účetních dokladů (včetně dokladů o úhradě celkových nákladů

– výpisy z účtu apod.).
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Harmonogram závěrkových prací roku 2009
v období leden až únor 2010
Dopisem budou zaslány na obce a svazky pokyny ke zpracování účetnictví a rozpočtu za prosinec 2009 a termíny předložení státních účetních výkazů. Pokyny byly také vyvěšeny
na webových stránkách kraje Vysočina.
Nastavení automatu UCR v čase zpracování období 12/ 2009
a 13/2009:
Upravený rozpočet:
od 16. 12. 2009
Data účetnictví období 12/2009:
od 4. 1. 2010
Opravy rozvahových účtů 12/2009:
Závěrečné zápisy období 13/2009: od 21. 1. 2010

do 11. 1. 2010
do 20. 1. 2010
do 22. 1. 2010
do 29. 1. 2010

Upravený rozpočet mohou obce a svazky předkládat v termínu od 16. prosince 2009 do 11. ledna 2010. Upravený rozpočet
předloží dávkou a zaokrouhlený na celé stokoruny. Nelze předat ve tvaru 231 00. Upravený rozpočet musí obsahovat všechny
vztahy k ostatním rozpočtům, a tedy státní rozpočet, státní fondy,
kraj a ostatní obce a svazky. Vztahy mezi obcemi a svazky musí
být vzájemně odsouhlaseny.
Data účetnictví za období 12/2009 obce a svazky předají dávkou
v termínu od 4. ledna do 20. ledna 2010 včetně tiskového konečného výkazu Fin 2-12M, rozpisu konsolidačních položek (tabulka), potvrzených zůstatků účtů a tiskovou předběžnou rozvahu
před závěrečným zápisem včetně komentáře. Do tohoto termínu
musí být proúčtovány všechny účetní případy, tedy i rozvahové
účty. V tomto období se nepředkládají závěrečné zápisy.
Opravy rozvahových účtů v období 12/2009. Opravy rozvahových účtů lze provést, a to v období 12/2009, do 22. ledna 2010.
Obce a svazky zašlou dávky celého měsíce prosince včetně

oprav. Opravy musí obce a svazky řešit individuálně s pracovnicemi detašovaných pracovišť.
Po provedených opravách obce a svazky zpracují výkazy Příloha účetní závěrky a Výkazy zisku a ztráty. Oba výkazy budou
sestaveny a předány i v případě, že nebudou obsahovat data.
Závěrečné zápisy v období 13/2009. Po všech provedených
opravách obce a svazky vytvoří závěrečné zápisy. Zasílat
je mohou na automat od 21. ledna 2010, poslední termín je
29. ledna 2010. Je potřeba dodržet stanovené analytické účty
pro závěrečné zápisy. Po závěrečných zápisech udělají obce
a svazky výkaz Rozvaha.
Předkládání tiskových výkazů. V termínu od 1. do 5. února 2010 předloží osobně podle harmonogramu všechny obce
a svazky na detašovaná pracoviště v tiskové podobě tyto výkazy: Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Výkaz zisku a ztráty v Kč na dvě desetinná místa. Výkazy v tištěné podobě
mohou být předloženy i s označením období 13/2009.
Nastavení automatu VYK pro předání výkazů PO:
od 4. ledna do 5. února 2010
Platí pouze pro neškolské PO zřizované obcemi. Tiskové výkazy v tis. Kč předloží obce za své PO na detašovaná pracoviště od 4. do 5. února 2010.
Školské PO předloží na automat VYK: od 4. do 22. ledna
2010, tiskové výkazy podle pokynu odboru školství, mládeže
a sportu do 28. 1. 2010.
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Sběr nominací do ankety Zlatá jeřabina
Kraj Vysočina i v letošním roce
vyhlásí anketu Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2009, jejímž cílem je propagovat kulturní dědictví kraje Vysočina
a kulturní aktivity, které v kraji probíhají. Anketa se tradičně
člení do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Svoji oblíbenou

kulturní akci nebo příkladnou obnovu kulturní památky
může nominovat každý občan.
Jedinou podmínkou je, aby se
daný kulturní počin uskutečnil v loňském roce na území
kraje Vysočina. Své nominace můžete zasílat do 31. 1. 2010
elektronicky prostřednictvím
nominačního formuláře, který naleznete na stránkách kra-

je > Kultura a památky nebo
na e-mailovou adresu zlatajerabina@kr-vysocina.cz, písemně na adresu Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova
57, 587 33 Jihlava, s označením
Zlatá jeřabina 2009. Z došlých
nominací bude následně vybráno 30 počinů v každé kategorii, jež budou v anketě soutěžit.

Výherci obdrží Cenu kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2009 – Zlatá jeřabina
včetně ﬁnančního ohodnocení za první místo 30 000 Kč, za
druhé místo 20 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč.
■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro kraj Vysočina
na rok 2010

Na svém zasedání dne 15. 12.
2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina projednalo a stanovilo
rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina na rok
2010. Podle zákona č. 129/ 2000
Sb., o krajích, je zastupitelstvu
kraje vyhrazena pravomoc stanovit rozsah základní dopravní
obslužnosti pro území kraje.
V rámci takto stanoveného
rozsahu je dopravcům hrazena prokazatelná ztráta,
která vzniká provozováním
dopravy v rámci základní dopravní obslužnosti. Oblast financování prokazatelných ztrát
dopravců provozujících veřejnou linkovou osobní dopravu
upravuje zákon č. 111/ 1994
Sb., o silniční dopravě, včetně prováděcích vyhlášek.
Základní právní normou upravující oblast financování prokazatelných ztrát dopravců
provozujících veřejnou drážní osobní dopravu je zákon
č. 266/1994 Sb., o drahách,
včetně prováděcích vyhlášek.
Nástrojem je právní institut
závazku veřejné služby. Použití tohoto institutu je podmíněno existencí veřejného
zájmu na zajištění dopravní
obslužnosti území závazky
veřejné služby.
Závazek veřejné služby je závazek, jejž dopravce přijal ve

veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou
nevýhodnost nepřijal nebo by
jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává
s dopravcem kraj a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu
vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě
písemné smlouvy uzavřené
mezi krajem a dopravcem.
Rozsah základní dopravní
obslužnosti přímo navazuje
na rozpočet kraje Vysočina,
kde jsou v kapitole Doprava alokovány příslušné částky na úhradu prokazatelné
ztráty. Zastupitelstvo kraje
Vysočina svým usnesením
0518/07/2009/ZK stanovilo
pro rok 2010 na provoz veřejné silniční dopravy celkovou částku 256 922 000 Kč
a na úhradu ztrát z poskytování žákovského jízdného
23 730 000 Kč. Na provoz veřejné železniční dopravy celkovou částku 258 135 000 Kč
a na úhradu ztrát z poskytování žákovského jízdného
6 500 000 Kč.

Na rozsah základní dopravní
obslužnosti uzavřel kraj Vysočina s dopravci smlouvy
o závazku veřejné služby, ve
kterých jsou specifikovány
spoje a linky, jimiž je zajištěna základní dopravní obsluž-

nost. Celkově je v základní
dopravní obslužnosti zajištěno asi 350 linek a více než
4 000 spojů v autobusové
dopravě a v drážní dopravě
osobní a spěšné vlaky podle
jízdního řádu 2009/2010.
Obce mají dále možnost ve
své samosprávné působnosti uzavřít s dopravci smlouvy
na ostatní dopravní obslužnost a uzavřít smlouvy na
další linky a spoje, u kterých
budou dopravci hradit prokazatelnou ztrátu ze svého rozpočtu.
V roce 2009 došlo k významné změně ve financování
drážní osobní dopravy. Vláda ČR přijala dne 31. 8. 2009
usnesení č. 1132 k finanční účasti státu na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou. Dále bylo schváleno
memorandum mezi Českou
republikou, respektive Ministerstvem dopravy, a všemi
kraji, kterým vláda ČR potvrdila svůj závazek poskytovat
krajům mimo zdroje z rozpočtového určení daní dotace
na léta 2010–2019 v souhrnné výši 2,649 miliardy korun na financování dopravní
obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou. Z tohoto zdroje bylo v roce 2009
drážním dopravcům poskyt-

nuto celkem 151 000 000 Kč
a v roce 2010 to bude celkem
123 097 000 Kč.
V této souvislosti je třeba veřejnost otevřeně seznámit se všemi relevantními okolnostmi,
jež vedly kraj Vysočina k uzavření desetiletého výhodného
kontraktu na zajištění závazku
veřejné služby s Českými drahami. V případě podpisu desetileté smlouvy mezi krajem
a Českými drahami Vysočina
postupovala v souladu s výše
uvedeným srpnovým usnesením
vlády o ﬁnanční účasti státu na
zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou. Je třeba doplnit, že v době
uzavření smlouvy platná legislativa nestanovovala zákonnou
povinnost vypisovat výběrová
řízení ve veřejné železniční
osobní dopravě. V případě železniční dopravy umožňuje
přímé zadání i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 účinné od 3. 12.
2009. Na území kraje Vysočina v současné době zajišťují závazky veřejné služby v drážní
regionální dopravě České dráhy a Jindřichohradecké místní
dráhy.
■ Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Dotace na významná výročí obcí v roce 2010
Zastupitelstvo kraje Vysočina na
svém zasedání dne 15. 12. 2009
schválilo Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování
dotací na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje
Vysočina souvisejících zejména
s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (dále jen
„zásady“). Jedná se o aktualizaci zásad č. 15/08 stejného názvu
ze dne 17. 12. 2008, u kterých
dochází k dílčím změnám spočívajícím v upřesnění některých
pojmů a uznatelných výdajů pro
poskytnutí dotace, snížení ma-

ximální možné procentní podpory ze strany kraje z 60 % na
40 % rozpočtovaných celkových
výdajů a stanovení nových možných způsobů komunikace mezi
žadatelem a krajem, a tedy poštou, elektronicky nebo datovými
schránkami. Dle zásad lze žádat
o dotaci na kulturní aktivity obcí
například u příležitosti výročí
založení obce, získání městských
práv, pořádání sjezdu rodáků,
získání důležitých ocenění nebo
u příležitosti jiné důležité historické události obce včetně oslav
výročí spolků, jejichž činnost při-

spívá ke kulturně-společenskému životu obce. Dotace jednomu
žadateli může dosáhnout maximálně výše 200 000 Kč, nejvýše
však 100 Kč na jednoho obyvatele obce. Zásady včetně formuláře
žádosti o dotaci a dalších příloh
jsou k dispozici na webových
stránkách kraje Vysočina www.
kr-vysocina.cz > Kultura a památky > Granty a dotace > Kultura. Pro ty, kteří budou podávat
žádost elektronicky, bude formulář žádosti, formulář závěrečné
zprávy a vyúčtování k poskytnutí dotace umístěn na www.kr-vy-

socina.cz > e-dotace. Termín pro
přijímání žádostí zůstává stejný:
od 1. ledna do 15. února. Při podání žádosti poštou je rozhodující datum poštovního razítka nebo
podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina. Žadatelem o dotaci
v roce 2010 může být pouze obec
na území kraje Vysočina, jež nečerpala dotaci dle těchto zásad
v roce 2009.
■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Rozpočet kraje Vysočina na rok
2010 byl projednán a schválen
na jednání zastupitelstva kraje
dne 15. 12. 2009.
Rozpočet kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu 8 285 660
tis. Kč. Kvůli hospodářské krizi
kraj pro příští rok do rozpočtu
zapracoval výrazné snížení daňových příjmů. Zatímco v roce
2009 krajský rozpočet počítal s daňovými příjmy ve výši
3,617 mld. korun, příští rok to
bude pouze 3,179 mld. korun,
a přibližuje se tím úrovni daňových příjmů roku 2006.
Výdaje rozpočtu jsou ze 74 %
určeny na krytí běžných výdajů, tedy provozních potřeb
kraje, zbývajících 26 % představuje kapitálové výdaje

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2010
a výdaje na rozvoj, a tedy velké opravy, veškeré investice
a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projektů. Ve výdajové části rozpočtu
zůstává objemově nejvýznamnější kapitola Školství, mládeže a sportu a Doprava. Bez
zásadních změn oproti loňskému roku zůstává kapitola
Sociální věci. Vzhledem k tomu, že na centrální úrovni dosud neskončila debata a nebylo
rozhodnuto o výši státní podpory do této oblasti, kraj plánuje zachovat výdaje této kapitoly
v téměř stejné výši jako v roce
2009. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje
zobrazuje následující tabulka
Výdajová část rozpočtu kraje
Vysočina na rok 2010.

Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
VÝDAJE (tis. Kč) včetně ﬁnancování (-)

8 285 660

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Ostatní ﬁnanční operace
Rezerva a rozvoj kraje
z toho Nespeciﬁkovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty

79 727
4 071 005
132 260
387 035
8 710
6 940
1 390 842
82 564
11 230
51 469
265 386
121 015
379 050
33 858
94 507
145 000
100 000
40 000
5 000
1 025 062

Návrh rozpočtu kraje na rok 2010 obsahuje rovněž systémové dotace, které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Jejich přehled přináší následující tabulka.
Dotace obcím v návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 (kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)
Dotace z kapitoly Dotační titul

Částka
v rozpočtu
2010

Zemědělství

Dotace na drobné vodohospodářské eko46 832 tis. Kč
logické akce

Zemědělství

Dotace na hospodaření v lesích v kraji
Vysočina pro období 2007–2013 z roz22 500 tis. Kč
počtu kraje Vysočina (určeno obcím, fyzickým a právnickým osobám)

Kultura
Kultura

Dotace na obnovu kulturních památek
10 000 tis. Kč
v kraji Vysočina
Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
1 188 tis. Kč
souvisejících zejména s oslavami a připomenutím významných výročí obcí

Územní plánování

Dotace na územně plánovací činnost
obcí

6 050 tis. Kč

Doprava

Dotace obcím na údržbu veřejné zeleně

1 000 tis. Kč

Regionální rozvoj

Program obnovy venkova Vysočiny

Regionální rozvoj

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

69 000 tis. Kč

2 000 tis. Kč

Žádosti směřujte
na

Termín pro podání
žádostí

Zásady ZK

1. kolo do 31. 1. 2010
2. kolo do 31. 7. 2010

Odbor lesního
Zásady č. 12/2007 a vodního hospodářství a zemědělství

U dotací na přirozenou
a umělou obnovu do 30.
Odbor lesního a vod6. běžného roku, v ostatZásady č. 06/2006 ního hospodářství
ních případech do 3 měa zemědělství
síců po splnění předmětu
příspěvku
Odbor kultury a paDo 15. 2. 2010
Zásady č. 13/2009
mátkové péče
Od 1. 1. 2009 do 15. 2.
Odbor kultury a paZásady č. 18/2009
2008
mátkové péče
Odbor územního pláZásady č. 09/2009 nování a stavebního
řádu
Odbor dopravy
Do 15. 4. kalendářního
Zásady č. 03/2008 a silničního hosporoku
dářství
Od 1. 1. 2009 do 31. 1.
Odbor regionálního
Zásady č. 16/2009
2009
rozvoje
Možnost podání od 16.
12. 2009.
Příjem žádostí bude vždy
Odbor regionálního
Zásady č. 17/2009
průběžně ukončen:
rozvoje
20. 2. 2010
20. 4. 2010
20. 9. 2010
Do 30. 9. 2010

Poznámka: Zásady zastupitelstva kraje jsou k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Právní
předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady.
■ Anna Krištofová, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
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Zrušení dotací na úhradu nákladů účtovaných auditory
za přezkoumání hospodaření

Dne 1. 12. 2009 Rada kraje Vysočina svým usnesením
č. 1707/36/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje zrušit
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím a dobrovolným
svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za
provedení přezkoumání hospodaření č. 1/05.
Tyto dotace byly od roku 2005
každoročně poskytovány obcím a dobrovolným svazkům
obcí (dále jen „DSO“), pokud
o ně požádaly a splnily stanovené podmínky. Důvodem
pro jejich poskytování byla
snaha zabezpečit v přenesené působnosti kraje v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků
obcí, přezkoumání hospodaření obcí a DSO v kraji Vysočina, aniž by musel být zvyšován
počet kontrolorů kraje zajišťujících tuto agendu. Z podrob-

Znáte ve svém okolí někoho,
komu není lhostejné prostředí,
v němž žijeme, kdo přemýšlí
o budoucnosti a zapojuje se do
občanských aktivit v kraji Vysočina? Pak zbystřete pozornost, neboť soutěž o SKUTEK
ROKU 2009 chce přispět ke
zviditelnění těchto aktivit.
Kraj Vysočina v rámci projektu
Vysočina 21, který je zaměřen
na podporu místní Agendy 21
a udržitelného rozvoje, vyhlašuje soutěž pro veřejnost s názvem SKUTEK ROKU 2009.
Společným cílem soutěže
je vzbudit zájem veřejnosti
o dobrovolné aktivity v neziskovém a podnikatelském sektoru a zároveň poděkovat těm,
kteří se v této oblasti anga-

né analýzy časové náročnosti
přezkoumání, provedené v roce 2004, totiž vyplynulo nedostatečné personální zajištění
přezkoumání hospodaření obcí
a DSO, zejména v období od
února do začátku června každého roku. Zatímco u ostatních
krajských úřadů provádí v průměru jeden kontrolor přezkoumání hospodaření 35 obcí nebo
DSO, v případě Krajského úřadu kraje Vysočina připadá na
jednoho kontrolora cca 50 obcí
nebo DSO. Poskytování dotací
na úhradu nákladů účtovaných
auditorem (do výše 5 000 Kč
pro jednoho příjemce za jeden
kalendářní rok) mělo tedy přispět k vyššímu využívání placených služeb auditorů, a snížit
tak časová rizika v práci krajských kontrolorů a v důsledku
toho i riziko nedodržení zákonných termínů pro uzavření ročního hospodaření obcí a DSO.
Tento záměr byl částečně naplněn za rok 2005, kdy přes
20 obcí zvolilo pro přezkou-

mání svého hospodaření místo
krajského úřadu placených služeb auditora. Od tohoto roku
však zůstává počet obcí a DSO,
jejichž hospodaření přezkoumává krajský úřad, zhruba stejný (jedná se o více než
80 % územních celků v kraji Vysočina). Dalším důvodem
pro navrhované zrušení dotací
je skutečnost, že se v uplynulém období podařilo ve spolupráci s Ministerstvem ﬁnancí
a jinými krajskými úřady sjednotit a standardizovat postupy
přezkoumání a rovněž metodicky vyjasnit řadu problémových oblastí v hospodaření
obcí. Výsledkem je jednak nezanedbatelná úspora času potřebného pro samotný proces
přezkoumání, jednak meziročně rostoucí počet obcí bez zjišťovaných nedostatků v jejich
hospodaření.
Na základě vyhodnocení vývoje přezkoumání v letech 2005
až 2009 a s ohledem na potřebu
úspor ve výdajích z krajského

Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
žovali. Každá aktivita, která
bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity
další. Realizátoři nejlépe hodnocených aktivit se zúčastní
slavnostního předání cen na
některém z hradů nebo zámků
v kraji Vysočina.
Základní podmínkou soutěže
je, aby hodnocený skutek byl
realizován v roce 2009 v regionu kraje Vysočina. Nominovány mohou být osoby
a organizace, které svojí dobrovolnou aktivitou pomohly
v některé z uvedených oblastí
– sociální, zdravotně postižení,
kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, zdraví, poradenství, osvěta
a vzdělávání, propagace a re-

alizace MA 21 a společenská
odpovědnost ﬁrem. Počet nominovaných není omezen a svoje nominace můžete zadávat na
níže uvedené webové stránce
nebo posílat od 1. 1. 2010 do
28. 2. 2010 na uvedené kontakty. Všichni nominovaní se poté
utkají ve veřejném hlasování,
které bude probíhat od 1. 3. 2010
do 30. 4. 2010. Odborný dohled nad nominacemi a hlasováním bude mít porota složená
ze zástupců kraje a neziskových organizací z Vysočiny.
Vítěz z každé oblasti obdrží cenu Křesadlo od výtvarníka Jana Herolda z Havlíčkova
Brodu a věcný dar. Slavnostní vyhlášení nejlepších skutků
proběhne v květnu 2010.

rozpočtu byl proto zpracován
návrh na zrušení poskytování
dotací obcím a DSO na úhradu nákladů účtovaných auditorem. Tento návrh byl předložen
k projednání na Zastupitelstvu
kraje Vysočina dne 15. 12. 2009
s tím, že v případě jeho schválení nebude nutné čerpat příslušný objem neinvestičních
dotací z rozpočtu kraje již v roce 2010 (za rok 2009 byly tyto
dotace vyplaceny v celkovém
objemu 502 tis. Kč). Krajský
úřad je současně v případě nárůstu požadavků obcí o přezkoumání jejich hospodaření
krajským úřadem v dalších letech připraven zajistit přezkoumání hospodaření ve všech
obcích a DSO vždy nejpozději
do konce první dekády měsíce
června.
■ Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Přihlašovací formulář a pravidla soutěže najdete na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Písemná nominace: Krajský
úřad kraje Vysočina, Odbor
regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku připište SKUTEK ROKU).
Více informací poskytne Marta Vencovská (tel.: 564 602
556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz) nebo Zuzana
Krpálková (tel.: 564 602 562,
e-mail: krpalkova.z@kr-vysocina.cz).
■ Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
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My třídíme nejlépe 2009 – výsledky soutěže obcí
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen zástupcům vítězných obcí se spolu s ukončením krajské komunikační
kampaně uskutečnilo dne 26.
listopadu na Krajském úřadu
kraje Vysočina.

Obce byly pro účely soutěže
rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, hodnotilo se roční období
IV. 2008 až III. 2009 z dat
čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném

množství a druzích komunálního odpadu (dále jen „KO“)
zasílaných jednotlivými obcemi společnosti Ekokom. Pravidla hlavní i vedlejší soutěže
byla stejná jako v předchozím ročníku, doplňková sou-

těž byla zaměřena na zpětný
odběr elektrozařízení. Vítězné obce obdržely od kraje ﬁnanční dar v celkové výši 600
tis. Kč a doplňkovou soutěž
sponzorovala společnost Asekol 90 tis. Kč.

Shrnutí výsledků hlavní soutěže za celé období IV. 2008 až III. 2009
Velikost obce

obce do 500 obyv.

obce 501–2000 obyv.

obce 2–10 tis. obyv.

obce nad 10 tis. obyv.

1. místo
2. místo
3. místo

Valdíkov
Lány
Karlov

Březník
Dobronín
Vojnův Měštec

Velké Bíteš
Ždírec nad Doubravou
Pacov

Nové Město na Moravě
Jihlava
Velké Meziříčí

Vítězové všech kategorií hlavní soutěže z minulého ročníku obhájili svá prvenství
i v roce letošním. Obec Lány

postoupila na stříbrnou příčku, kde vystřídala Hrušov,
bronz v nejpočetnější kategorii obec do 500 obyvatel ob-

sadil Karlov. Stříbrné pozice
uhájily i Dobronín a Ždírec
nad Doubravou. V kategorii
nad 10 000 obyvatel se v kon-

kurenci velkých měst na stupínek vítězů dostala Jihlava
a prosadilo se i Velké Meziříčí.

Výsledky vedlejší soutěže
Velikost obce

obce do 500 obyv.

obce 501–2000 obyv.

obce 2–10 tis. obyv.

obce nad 10 tis. obyv.

1. místo

Valdíkov

Obrateň

Luka nad Jihlavou

Nové Město na Moravě

Vedlejší soutěž hodnotila poměr mezi množstvím vytříděných KO a množstvím směsného KO za celé období soutěže (efektivitu sběru).
Doplňková soutěž monitorovala výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách 3, 4, a 7 za celé období trvání soutěže.
Nejlepší obce:
Velikost obce

obce do 500 obyv.

obce 501–2000 obyv.

obce 2–10 tis. obyv.

obce nad 10 tis. obyv.

1. místo
Sběr v kg

Dolní Vilémovice
991,37

Hrotovice
16 449

Pacov
45 916

Jihlava
136 070

V soutěži starostů obcí byly
výstupem znaky obcí vyrobené z odpadových materiálů. Do soutěže bylo zasláno 37
znaků. Všichni tvůrci znaků

obdrželi certiﬁkát o vytvoření
českého rekordu. Vítězný znak
vybraný odbornou komisí pochází ze Světlé nad Sázavou.
Konečné výsledky jsou zveřejně-

ny na webových stránkách www.
tridime-vysocina.cz. Všem zúčastněným obcím děkujeme za
ochranu životního prostředí podporou udržení a zkvalitnění tří-

děného sběru odpadů.
■ Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Vysočina se připravuje na veletrh REGIONTOUR 2010
Příspěvková organizace Vysočina Tourism odstartuje své
aktivity v oblasti cestovního
ruchu v roce 2010 prezentací
turistických možností Vysočiny odborníkům i široké veřejnosti na veletrhu Regiontour
2010 v Brně, který se bude konat od 14. do 17. ledna 2010.
Návštěvníkům veletrhu bude
k dispozici bohatá nabídka
možností pro trávení klidné rodinné dovolené na venkově, aktivní dovolené na kole, na koni
či na lyžích, cesty za poznáním
historie, památek atd. Tuto bohatou nabídku doplní ještě řada

kulturních,
společenských
a sportovních akcí i volnočasových aktivit. Nabídka bude
prezentována jak příspěvkovou
organizací, tak zúčastněnými
městy, obcemi, mikroregiony
a podnikatelskými subjekty.
Nově pojatá moderní expozice Vysočiny bude stát na ploše 161 m 2. Převládat bude bílá
barva symbolizující čistotu,
přívětivost a krásu regionu Vysočina. Barevnost bude doplněna modrozelenými logy kraje
Vysočina a motivem ﬁlmového pásu, který souvisí s jedním z hlavních témat expozice

– Vysočina ﬁlmová a Vysočina
– ideální místo pro trávení dovolené rodin s dětmi.
Pro návštěvníky expozice Vysočiny je s pomocí všech spoluvystavovatelů a sponzorů
připravován bohatý doprovodný program. Jeho součástí bude
slavnostní setkání přátel kraje Vysočina, pozvánka na festival Mahler Jihlava i představení
aktivit souvisejících s osobností
Gustava Mahlera, scénka v provedení aktérů oblíbeného seriálu Četnické humoresky, tisková
konference kraje Vysočina a příspěvkové organizace Vysočina

Tourism, soutěže, ochutnávky
produktů zdejších pivovarů a další překvapení pro děti i dospělé.
Těšíme se na setkání s vámi!
Prezentace na veletrhu Regiontour 2010 je realizována
v rámci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina
s ﬁnanční podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod.
■ Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism, příspěvková organizace, telefon: 564 602 555,
e-mail:
jitka.mattyasovska
@vysocinatourism.cz
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Stanovisko kraje Vysočina k zajištění veřejné drážní dopravy
Kraj Vysočina vynaloží v roce
2010 na ﬁnancování základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě více než 258 milionů korun,
na prokazatelnou ztrátu u veřejné linkové autobusové dopravy
je z krajského rozpočtu vyčleněno téměř 257 milionu korun.
Podpora veřejné drážní osobní dopravy je cílem schváleného
memoranda mezi Českou republikou, respektive Ministerstvem
dopravy, a všemi kraji. Vláda
ČR tímto potvrdila svůj závazek
poskytovat krajům mimo zdroje
z rozpočtového určení daní dotace na léta 2010–2019 v souhrnné
výši 2,649 miliardy korun na ﬁnancování dopravní obslužnosti
veřejnou železniční osobní dopravou. Pro Vysočinu z tohoto
memoranda ročně plyne dotace
přesahující 123 milionů korun.
Memorandum navíc vytváří základní předpoklad pro stabilizaci
jízdních řádů regionální železniční osobní dopravy pro následujících deset let.
V této souvislosti je třeba veřejnost otevřeně seznámit se všemi
relevantními okolnostmi, které
kraj Vysočina vedly k uzavření
desetiletého výhodného kontraktu na zajištění závazku veřejné
drážní dopravy s Českými drahami. V případě podpisu desetileté smlouvy mezi kraji a Českými
drahami Vysočina postupovala v souladu s výše uvedeným
srpnovým usnesením vlády o ﬁnanční účasti státu na zajištění
dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou. Je třeba

doplnit, že současná domácí legislativa nestanovuje zákonnou
povinnost vypisovat výběrová řízení ve veřejné železniční osobní
dopravě. Tento postup je v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/
2007. Kraj Vysočina tento postup
respektuje. Na území kraje Vysočina v současné době zajišťují
závazky veřejné služby v drážní
regionální dopravě České dráhy a Jindřichohradecké místní
dráhy. Z toho je zřejmé, že kraj
Vysočina spolupracuje s více
subjekty.
Jediná další nekonkrétní nabídka na zajištění veřejné drážní dopravy v našem regionu byla kraji
Vysočina předložena společností
RegioJet letos na jaře:
- z ústně doplněných informací se nabídnutá cena společností
RegioJet za odjetý vlakokilometr
pohybovala kolem 80 korun. ČD
nám nyní garantují cenu 59 korun/vkm (zvyšovanou pouze
o inﬂaci). Při čtyřech milionech
smluvně odjetých vlakokilometrech ročně kraj Vysočina s ČD
ušetří osmdesát milionů korun
ročně, což je při desetiletém kontraktu úspora minimálně osm set
milionů korun
- ČD krajům garantují zajištění
závazku základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě po
dobu 10 let (bez ohledu na výnosnost konkrétní tratě), zatímco
prezentovaná nabídka společností RegioJet popisovala pouze tři
tratě kraje Vysočina
- podle nám dostupných veřej-

ných informací nevlastní společnost RegionJet dosud žádné
vlakové soupravy. České dráhy mají v současné době v našem regionu nasazeno 10 nových
souprav Regionava, od 13. 12.
2009 byla nasazena další desítka nových Regionov. S pomocí prostředků ROP a desetileté
smlouvy s ČD bude nejpozději
do konce roku 2012 nakoupeno
dalších 17 souprav
- společnosti RegioJet neposkytla žádnou konkrétní informaci
vztahující se k technickému vybavení nutnému k zajištění drážní
dopravy (informace o provozně-technickém zabezpečení – depa,
zpřístupnění nástupišť – budovy, odbavovací haly a pozemky
v okolí nástupišť jsou zpravidla
ve vlastnictví ČD), nejsou známy žádné informace o personálním zajištění drážní dopravy ani
o smlouvách (např. budoucích),
které by tyto vztahy upravovaly
- v době podpisu smlouvy (1. 10.
2009) mezi krajem Vysočina a Českými drahami neměla
společnost RegioJet ještě k dispozici nutné osvědčení dopravce (tzv. bezpečnostní certiﬁkát).
Nabízí se pak otázka, kdy měl
kraj připravit a podepsat případnou smlouvu, když nový jízdní
řád platí od 13. 12. 2009 a před
podpisem musí být nový jízdní
řád projednán se zpracovatelem
(SŽDC) 120 dní před platností.
Kraj Vysočina s ohledem na výše uvedený výčet nezodpovězených skutečností a pod vahou
vlastní odpovědnosti neohrozí

fungování veřejné drážní dopravy a nedovolí, aby se cestující na dráze stali pokusnými
králíky při zavádění dosud neodzkoušeného a nekonkrétního
podnikatelského záměru.
Poznámka:
Diskuzi na téma zajištění veřejné služby v osobní drážní
dopravě se samospráva kraje
Vysočina nebrání, naopak je na
ni připravena. Bude ji však vést
pouze v profesionální věcné rovině poté, co dozní avizovaná,
tendenčně vedená soukromá
kampaň společnosti RegioJet postrádající relevantní pro region
Vysočiny argumentační rámec.
Ministr dopravy Gustáv Slamečka podepsal 2. 12. 2009
s generálním ředitelem Českých
drah Petrem Žaludou obdobnou
smlouvu jako kraje, týkající se
provozu na rychlíkových tratích
v příštích deseti letech. Nabízí
se tedy otázka, proč se společnost RegioJet tak hlasitě nehlásí i o tuto část dopravního trhu.
Nabízí se jednoduchá odpověď:
tyto dálkové spoje na sebe nevážou možnost čerpání evropských prostředků na nákup
nových drážních vozů. A o evropské peníze pravděpodobně
v komerční kampani zmíněné
společnosti jde.
■ Libor Joukl, náměstek
hejtmana kraje Vysočina pro
oblast dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 139, e-mail:
joukl.l@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání
dne 16. 12. 2009 nové Zásady
č.17/2009, které jsou ﬁnančním nástrojem kraje na podporu realizátorů místní Agendy
21 (dále jen „MA21“) a Zdraví 21. Jedná se o dva mezinárodní programové dokumenty,
jejichž cílem je podpora udržitelného rozvoje.
Žadately mohou být obce, města,
mikroregiony a nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) realizující místní Agendu 21 nebo
školy, které realizují program
Škola podporující zdraví.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč, maximální výše je 50 000 Kč.
Žadatel může získat podporu
pro dva projekty v jednom kalendářním roce, a tedy celkem
až 100 000 Kč za rok. Příspěvek ze strany kraje činí u municipalit a škol 60 % celkových
uznatelných nákladů projektu. V případě NNO činí podpora kraje 30 % celkových
uznatelných nákladů projektu.
Alokace ﬁnančních prostředků pro rok 2010 je 2 miliony Kč. Žádosti pro letošní rok
budou přijímány ode dne vy-

hlášení těchto zásad a příjem
žádostí bude průběžně ukončen k 20. 2. 2010; 20. 4. 2010
a 20. 9. 2010.
V rámci zásad mohou být ﬁnancovány projekty, jejichž obsah je v souladu s cíli Programu
rozvoje kraje Vysočina a výše
uvedenými mezinárodními dokumenty. Účelem poskytnutí
dotace je podpora uplatňování
principů udržitelného rozvoje
na místní úrovni, veřejná správa s principy místní Agendy
21 a popularizace a propagace udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na

úrovni obcí, měst, mikroregionů a škol v kraji Vysočina. Zejména pak budou podporovány
aktivity, které mají přímou
souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a Programu Zdraví
21 pro kraj Vysočina.
Více o podmínkách zapojení do těchto programů se dozvíte na www.ma21.cz, www.
spz-program.cz a www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
■ Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina
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Novinky ve Sbírce zákonů
Dopravní infrastruktura
V částce 135/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2009
byl pod č. 416 publikován zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Zákon stanovuje speciální postup pro výstavbu dopravní
a technické infrastruktury v podobě zjednodušeného a zkráceného stavebního a dalších
správních řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

šuje vyhláška č. 505/2002 Sb.
včetně pozměňovacích vyhlášek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon umožňuje dálkovou účast
na valné hromadě akcionářů,
dále mírně zlepšuje postavení
akcionářů. Novela ruší možnost
emitenta pozastavit obchodování s jeho cennými papíry.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 12. 2009.

Veřejné zakázky
V částce 135/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2009
byl pod č. 417 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Zákon zjednodušuje některé procedury u veřejných zakázek; zavádí registr osob se
zákazem účasti na plnění veřejných zakázek. Novela koncesního zákona zavádí procesní
zásady.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 1. 2010).

Reforma účetnictví
Ve Sbírce zákonů č. 133/ 2009
byla
vydána
vyhláška
č. 410/ 2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky. Vybranými účetními jednotkami jsou také obce,
dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřizované
ÚSC. Touto vyhláškou se zru-

Rozpočtová pravidla
V částce 135/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2009
byl pod č. 421 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon zpřesňuje pravidla pro
zřizování, změny a zrušení pří-

Akciové společnosti
V částce 135/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 11. 2009
byl pod č. 420 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 513/

spěvkových organizací územních samosprávných celků.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Ceny
V částce 130/2009 Sbírky
zákonů vydané dne 18. 11.
2009 byl pod č. 430 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona prohlubuje povinnost informovat zákazníky
o cenách zboží a zavádí příslušná pravidla pro cestovní
kanceláře.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Pracovních příležitostí je na Vysočině poskrovnu
V kraji Vysočina bylo na konci listopadu evidováno 25,3 tis.
dosažitelných uchazečů o práci
a pouze 782 volných pracovních
míst, která nahlašují zaměstnavatelé úřadům práce. Přestože

�

publikovým průměrem značně
omezená. Proto nepřekvapuje,
že řada obyvatel Vysočiny dojíždí za prací za hranice kraje, a to zejména do pražské
a brněnské aglomerace. Vy-

při sjednávání práce hrají roli
také personální agentury, a nejsou tak statisticky podchycena
všechna volná pracovní místa,
je zřejmé, že nabídka práce na
Vysočině je ve srovnání s re-

sočina je tak v bilanci dojížďky za prací výrazně pasivní.
■ Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
novak.v@kr-vysocina.cz
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Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo oblíbený program
Podpora obnovy venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo program Podpora obnovy venkova 2010. Uzávěrka
k předkládání projektů je již
1. února 2010. Cílem programu je formou dotace podpořit
obnovu a rozvoj venkovských
obcí. Program předpokládá
participaci obyvatel venkova,
občanských spolků a sdružení
při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
Příjemci podpory jsou vymezeni a speciﬁkováni pro každý
z pěti dotačních titulů zvlášť.
Obecně se však jedná o obce či
svazky obcí.
DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
obnovu a údržbu venkovské
zástavby (s výjimkou bytového
fondu) a občanské vybavenosti
(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální
stavby, hřbitovy, drobné stavby)
komplexní úpravu veřejných
prostranství
obnovu a zřizování veřejné
zeleně
rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení
přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace
obce v souvislosti s umístěním
v soutěži Vesnice roku

Dotace je poskytována až do
výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce.
DT 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního
života v obci
Budou podporovány akce
s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž
výběru a přípravě (realizaci)
se děti a mládež prokazatelně podílely (budou podílet)
a které jsou zaměřené na:
obnovu a údržbu venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení),
úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci
nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity
(hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné
stezky apod.)
Dotace je poskytována až do
výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace
na jednu akci činí 50 tis. Kč.
Horní limit dotace na jednu
akci činí 300 tis. Kč.
DT 3 – Podpora spolupráce
obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu
a rozvoj venkova
výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na
obnovu a rozvoj venkova
podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
Dotace je poskytována až do
výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
DT 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných
sakrálních staveb nalézajících
se v katastrálním území obce,
které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku
obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička,
socha, boží muka, kříž, úprava
prostranství v okolí drobných
sakrálních staveb.
Dotace je poskytována až
do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní
limit dotace na jednu akci činí
400 tis. Kč.

stupy rovněž sloužícími romské
komunitě (sociálně vyloučeným osobám), na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci)
se romská komunita prokazatelně podílela nebo bude podílet a které jsou zaměřené na:
obnovu a údržbu občanské
vybavenosti (školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení)
rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.)
vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce
u objektů sloužících převážně
romské komunitě
Dotace je poskytována až do
výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní
limit dotace na jednu akci činí
500 tis. Kč.
Více informací na www.
m m r. c z / R e g i o n a l n i - p o l i tika /Programy-Dotace/
Podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2010/Podpora-obnovy-venkova.
■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

DT 5 – Podpora zapojení
romské komunity do života
obce a společnosti
Budou podporovány akce s vý-

Nové programy Podpory bydlení pro rok 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo nové programy Podpory bydlení pro rok 2010. Na
podporu bydlení se v příštím
roce počítá s 490 miliony Kč.
Významnou změnou je schválení takzvaného dočasného
rámce, který u některých programů zvýšil dotační strop ze
200 000 euro na 500 000 euro
Žádosti o dotace je možné podávat do 1. února 2010. „Rozvoj bytového fondu a bydlení
je jednou z nejvyšších priorit
tohoto ministerstva, proto je
pomoc rozložena do několika

různých dotačních titulů. Díky
tomu dosáhnou na různé formy
dotací jak obce, tak i jednotliví občané,“ uvedl ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Podpora oprav domovních
olověných rozvodů pro rok
2010
Dotace ve výši 10 000 Kč na
jeden byt je určena na výměnu domovních olověných rozvodů vody. Příjemcem dotace
je vlastník, spoluvlastník nebo
společenství vlastníků domu

s olověnými domovními rozvody. Pravidlo de minimis stanovuje strop pro součet podpor
poskytnutých žadateli během
tří let na 200 000 euro. Celkový objem ﬁnancí na rok 2010 je
12 milionů Kč.

s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště.
Dotace může dosáhnout až
70 % nákladů. Celkový objem
ﬁnancí na rok 2010 je 150 milionů Kč.

Podpora regenerace panelových sídlišť
Program na podporu regenerace panelových sídlišť je určený
k revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích. Příjemcem dotace je obec,
která má panelové sídliště

Podpora výstavby technické
infrastruktury pro rok 2010
Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na
výstavbu dopravní a technické
infrastruktury pro následnou
výstavbu bytových a rodin(pokračování na další straně)

číslo 1/2010

ných domů. Příjemcem dotace
je obec a její výše může dosáhnout až 50 000 Kč na následně vybudovanou bytovou
jednotku. Součet všech veřejných podpor může podle dočasného rámce a pravidla de
minimis dosáhnout v období od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 maximálně 500 000 euro. Celkový objem ﬁnancí na rok 2010 je
110 milionů Kč.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010
Dotace z tohoto programu jsou
určeny na výstavbu nájemních

ZPRAVODAJ
bytů pro osoby v nepříznivé
sociální situaci, jejichž snížená
soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem.
V těchto bytech mohou bydlet
i lidé, kteří nemají v důsledku
nepříznivých životních okolností přístup k bydlení a jsou
schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Příjemcem této dotace je obec
a výše dotace na jeden pečovatelský byt je 600 000 Kč.
Na nový vstupní byt je dotace 550 000 Kč; pokud vznikl úpravou, je výše dotace
250 000 Kč. Pokud postavené

byty dosáhnou nízkoenergetického standardu, je možné dotaci zvýšit o dalších 50 000 Kč.
Součet všech veřejných podpor
může podle dočasného rámce a pravidla de minimis dosáhnout v období od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2010 maximálně
500 000 euro. Celkový objem
ﬁnancí na rok 2010 je 150 milionů Kč.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění dodatku č. 2
Tato varianta programu umožní obcím, kterým byla v roce
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2009 přiznána dotace, ale její
výše podpory byla stanovena
pravidlem de minimis čerpat
dotaci až do výše schváleného
dočasného rámce, což znamená, že součet všech veřejných
podpor poskytnutých žadateli
podle dočasného rámce a pravidla de minimis nesmí v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010
přesáhnout hodnotu odpovídající 500 000 euro.
■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého
a zájmového vzdělávání
Po zvážení funkcí, role a přirozené působnosti organizací zajišťujících péči o volný
čas dětí a mládeže (domy dětí
a mládeže /dále jen „DDM“/,
základní umělecké školy /dále
jen „ZUŠ“/) schválil kraj již
v roce 2003 záměr v dohodě
s obcemi převádět tyto organice z kraje na města (viz např.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina).
Na území kraje nyní působí:
25 ZUŠ – z nich jsou 3 zřízeny
krajem (Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Pacov),
18 zřizují města (Hrotovice,
Humpolec, Chotěboř, Jihlava,
Lipnice nad Sázavou, Moravské Budějovice, Náměšť nad
Oslavou, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Polná, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč
– 2 obecní ZUŠ, Třešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žirovnice), 1 ZUŠ je soukromá
(Havlíčkův Brod) a u 3 došlo
k dohodě s městy a nyní probíhají administrativní procesy
převzetí (Kamenice nad Lipou
k 1. 1. 2010, Ledeč nad Sázavou k 1. 1. 2010, Žďár nad Sázavou k 1. 1. 2010).
20 DDM – z nich jsou 4 zřízeny krajem (Bystřice nad
Pernštejnem, Chotěboř, Jihlava, Třebíč) 11 městy (Hum-

polec, Jemnice, Moravské
Budějovice, Náměšť nad
Oslavou, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Polná, Světlá nad Sázavou, Telč, Třešť,
Velké Meziříčí), 2 jiným zřizovatelem (církevní v Pacově, 1 zřizuje ZO Českého
svazu ochránců přírody Kněžice-Chaloupky) a u 3 došlo
k dohodě s městy a nyní probíhají administrativní procesy
převzetí (Ledeč nad Sázavou
k 1. 1. 2010, Žďár nad Sázavou k 1. 1. 2010, Havlíčkův
Brod k 1. 7. 2010).
Z uvedeného je zřejmé, že na
území kraje z minulosti přetrvává nerovnoměrné rozložení
zřizovatelských kompetencí.
Tento nesystémový stav se
projevuje především v:
1. Nerovnoměrné podpoře zájmových a uměleckých
činností z krajského rozpočtu v oblasti ﬁnancování nákladů v jednotlivých městech.
Do měst, ve kterých zřizuje kraj DDM a ZUŠ, poskytuje kraj ﬁnanční prostředky
na provoz, opravy a údržbu
zařízení poskytujících zájmové a umělecké vzdělávání dětí
a mládeže. Ve většině měst
a obcí však hradí tyto náklady města a obce s částečnou
systémovou podporou kraje.
Například na krytí části pro-

vozních výdajů 7 krajských
DDM vynaložil kraj v roce
2008 částku 5,7 mil. Kč, zatímco na systémové dary přibližně 170 městům a obcím na
zájmové a umělecké vzdělávání rozdělil v roce 2009 ušetřené prostředky ve výši 2,1 mil.
Kč.
2. Problematice majetkových vztahů – většina ZUŠ
a DDM zřizovaných krajem
nesídlí v majetku kraje (často majetek obcí, případně privátní).
3. Omezení možnosti komplexního řešení služeb pro
děti a mládež na území měst
– rozdílnost zřizovatelů, respektive vzdálenost kraje
jako zřizovatele ztěžuje koordinaci služeb základních
škol (zájmové kroužky, školní
družiny, školní kluby), DDM,
ZUŠ, NNO.
4. Nenaplňování principu
subsidiarity. Vzdělávací služby nabízené v ZUŠ a DDM
mají většinou místní či mikroregionální dosah (v průměru
cca 20 % klientů nemá bydliště
v obci, v níž má příslušná ZUŠ
či DDM sídlo nebo detašované
pracoviště). K řízení a začlenění
jejich činností do života města
má lepší předpoklady místní samospráva, která je mnohem blíž
klientům než kraj.

Na podporu realizace záměru přijali zastupitelé kraje
systémová ﬁnanční opatření
(Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 8/2009), jejichž
základním principem je poskytnout obcím na zajištění
podmínek pro příslušné vzdělávací činnosti a školské služby veškerý movitý i nemovitý
majetek kraje ve správě organizací, ušetřené provozní prostředky i prostředky v jejích
ﬁnančních fondech. V prvním
roce po převodu kraj poskytne
obci dar ve výši 70 % ze schválených nákladů na provoz této
příspěvkové organizace kraje,
v následujícím roce jí kraj poskytne dar ve výši 30 % z téhož základu.
Ušetřené provozní prostředky
jsou pak systémově poskytovány obcím podle počtu žáků
v jejich základních školách.
V současné je to 80 Kč/žáka.
Pokud by byly na obce převedeny všechny DDM a ZUŠ
zřizované ještě nyní krajem,
mohla by částka dosáhnout
výše 180 Kč/žáka základní
školy.
■ Dagmar Hřebenová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 947, e-mail:
hřebenová.d@kr-vysocina.cz
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Odbor dopravy

Studie proveditelnosti integrovaného dopravního systému
v podmínkách kraje Vysočina
V roce 2008 vedení kraje Vysočina rozhodlo o zadání zakázky na zpracování Studie
proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje
Vysočina (dále jen „studie“).
Zpracovatel předal tuto studii
koncem srpna 2009. Se závěry studie byla seznámena rada
kraje dne 2. 11. 2009 a krajští
zastupitelé dne 15. 12. 2009.
V dalším období bude následovat vyhodnocování závěrů
této studie a diskuse politiků
o tom, zda bude IDS v kraji
Vysočina zaváděn. V případě,
že padne rozhodnutí o zavedení IDS, bude třeba nejdříve
zadat zakázku na zpracování
prováděcího projektu. Je však

nutné brát do úvahy specifika kraje Vysočina s jeho polycentrickým uspořádáním,
kdy je IDS méně výhodný oproti monocentrickému
uspořádání kraje. Dále je třeba mít na paměti, že zavedení
IDS nepřinese žádné výrazné
úspory, ale bude vyžadovat
vynaložení nemalých finančních prostředků; a je ještě mnoho dalších aspektů na
posouzení. V současné době
nedostatku finančních prostředků, opožděných transferů daňových výnosů do
rozpočtu kraje, bude prvořadým úkolem alespoň udržet
stávající úroveň dopravní obslužnosti území kraje Vysočina.

Stručné závěry a doporučení
studie:
Současná dopravní obsluha je
na velmi dobré úrovni. Systém
veřejné dopravy zajišťuje veškeré potřeby obyvatel týkající
se dopravní obslužnosti v rámci základní dopravní obslužnosti
(dále jen „ZDO“) tak, jak je deﬁnuje zákon o silniční a železniční dopravě.
Studie doporučuje zachování
současného systému ZDO
a ostatní dopravní obslužnosti
(dále jen „ODO“), do ODO zařadit všechny víkendové a některé sedlové spoje v pracovních
dnech.
Studie doporučuje zónový a časový tarif, krátkodobé a dlouhodobé jízdné, základním platebním

prostředkem je bezkontaktní čipová karta (dále jen „BČK“),
systém umožňuje i platbu v hotovosti, tarif přestupný při platbě
BČK, při platbě v hotovosti – nepřestupný.
Celkové náklady na zavedení
IDS lze rozdělit do dvou skupin:
jednorázové náklady – projekty zavedení, zkvalitnění dopravy – v rozsahu celkem 10 až 14
mil. Kč v rozpětí do 5 let
pravidelné náklady – personální, clearing, protarifovací ztráta – celkem 6 až 7 mil. Kč za
rok
■ Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Odbor školství

Přijímací řízení na střední školy 2010
Vážení žáci a žákyně, vážení
rodiče, blíží se přijímací řízení
na střední školy pro školní rok
2010/11. Z tohoto důvodu si dovolujeme vám nabídnout několik základních informací. Od
roku 2009 probíhá proces přijímání na střední školy podle nových právních předpisů (zákon
561/2004 Sb., vyhláška 671/
2004 Sb.):
uchazeč o denní studium ve
střední škole v oborech bez
talentové zkoušky může podat až 3 přihlášky; přihlášky podává uchazeč nebo
zákonný zástupce přímo na
příslušné střední škole do
15. března; přihlášky vydává pro žáky příslušná základní škola, pro ostatní uchazeče
střední škola
střední škola zveřejňuje kritéria pro přijetí na svých
webových stránkách do 31.

ledna; z důvodu vyšší objektivity procesu přijímání je doporučeno středním školám na
území kraje konat přijímací
zkoušky do maturitních oborů gymnázií (kód K), středních odborných škol (M)
a denních nástaveb; s ohledem na doporučení lze očekávat, že střední školy upraví
svá kritéria, která dosud zveřejňovaly na festivalech vzdělávání, na svých webech
a v médiích; pro uchazeče
jsou závazná ta kritéria, která budou na webových stránkách střední školy uveřejněna
dne 31. ledna
pokud střední škola koná přijímací zkoušku, stanoví pro
1. kolo nejméně 2 termíny;
počet kol přijímacího řízení
záleží na rozhodnutí ředitele
střední školy; účast uchazeče
na přijímací zkoušce na jinou

střední školu není důvodem
k poskytnutí náhradního termínu přijímací zkoušky; přijímací zkouška se může konat
nejdříve dne 22. dubna
nejdříve 22. dubna vydává
ředitel školy rozhodnutí; neúspěšný uchazeč se proti
rozhodnutí může odvolat ke
krajskému úřadu
uchazeč potvrzuje svůj zájem
o studium odevzdáním zápisového lístku střední škole do
5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí; zápisový lístek vydává žákům základních
škol příslušná základní škola;
ostatním uchazečům vydá zápisový lístek na základě žádosti příslušný krajský úřad
(odbor školství, mládeže
a sportu)
Od září 2010 zahájí kraj Vysočina poskytování motivačních
stipendií žákům prvních roční-

ků 18 učebních oborů: Modelář, Slévač, Nástrojař, Obráběč
kovů, Kovář, Hodinář, Klempíř
(ne Autoopravárenství), Malíř
a lakýrník (ne Autoopravárenství), Strojní mechanik (Zámečník), Elektrikář, Elektrikář
– silnoproud, Kameník, Tesař, Zedník, Pokrývač, Instalatér, Pekař, Řezík-uzenář. Podle
oboru obdrží učni po splnění základních podmínek stipendium ve výši 400 Kč, nebo
700 Kč měsíčně. Prospěchové
stipendium ve výši 1 000 Kč
za pololetí pak mohou obdržet
učni s výbornými výsledky.
Podrobnější informace www.
kr-vysocina.cz > školský portál).
■ Kamil Ubr, odbor školství
mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail:
ubr.k@kr-vysocina.cz
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Prevence kriminality v roce 2010
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne
15. 12. 2009 schválilo Program
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 (dále jen
„program“). Program vychází
z krajské koncepce na léta 2009
až 2011 a stanovuje opatření,
která budou v roce 2010 realizována a která by měla přispět
k omezení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Na
realizaci opatření budou použity ﬁnanční prostředky ze státní dotace ve výši 1,759 mil Kč
posílené o částku 1,5 mil. Kč
z rozpočtu kraje Vysočina.

V souladu s republikovou strategií prevence kriminality bylo
rozhodnuto přidělit ﬁnanční
prostředky obcím na řešení lokálních problémů. Z poznatků
Policie ČR a ze statistických
údajů o kriminalitě v kraji Vysočina za rok 2009 vyplývá, že
dálnice D1 má na páchání kriminality v kraji negativní dopad, zejména v lokalitách, které
jsou přímo napojeny na dálniční těleso. Jedná se především
o Humpolec, Jihlavu, Velké
Meziříčí a Velkou Bíteš. Pachatelé, většinou napojení na
organizovaný zločin, využívají

dálnici D1 k provádění překvapivých loupežných přepadení spojených s majetkovou, ale
i násilnou trestnou činností,
a především k rychlým únikům z místa činu. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo
kraje dát možnost čerpat státní
a krajské dotace obcím, jejichž
územními obvody prochází
dálnice D1, zejména pak těm,
které jsou nejvíce zatíženy kriminalitou.
Program, Výzva k předkládání žádostí o dotace, zásady pro
čerpání obou dotací a informace o plnění opatření přijatých

v rámci prevence kriminality v roce 2009 budou zveřejněny na webových stránkách
kraje Vysočina > Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor sekretariátu
hejtmana > Prevence kriminality. Podrobnější informace
o programu a předkládání žádostí o dotace poskytne:
■ Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz.

Kraj na své komunikace rozmístí značku „Zimní výbava“
Povinná zimní výbava se rozšíří na další úseky silnic. V pátek
18. prosince začnou krajští cestáři instalovat značky „Zimní
výbava“ na čtyři silniční úseky krajských komunikací v regionu Vysočiny. Tímto dnem a jejich umístěním začnou značky
platit, vjet na tyto úseky bude možné pouze se zimními pneumatikami bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky.
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. „K tomuto rozhodnutí kraj Vysočina přistoupil po zvážení
dopravních rizik, která pro provoz na pozemních komunikacích
Vysočiny představují v zimním období vozidla na letním obutí.
Dalším důvodem je sladění postupu v osazování těchto značek
na státní i krajské silnice,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Libor Joukl, který upozornil, že pro příští rok již očekává řešení provozu v zimním období koncepční formou například
úpravou zákona a souvisejících právních norem.
Osazení značky zimní výbava:
Úsek 1:
II/150 a křižovatek II/335, III/33914, III/1827, III/13015, III/1830 a dále II/130 a křižovatka II/150 (za obcí Bezděkov–Ledeč nad Sázavou)

Úsek 2:
II/112 a křižovatky III/11228, III/11230, III/11231, II/129 (hr. okr.
Benešov – před obcí Křelovice)
Úsek 3:
II/379 (Velká Bíteš – ulice Tišnovská, Na Valech, Pod Hradbami)
Úsek 4:
II/399 a křižovatek II/392, III/3956 (od D1–Jinošov)
Kraj Vysočina bude nyní situaci na výše uvedených silnicích podrobněji sledovat a dle potřeby může dojít k doplnění dalšího obdobného dopravního značení na dalších komunikacích.
Poznámka:
Kraj tímto rozhodnutím doplňuje značení, které Ředitelství silnic
a dálnic ČR v těchto dnech umístilo na silnice I/38, I/37 a I/23.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Nové vlaky za evropské peníze
České dráhy zajišťují zhruba třemi desítkami vlakových souprav dopravní obslužnost 195 obcí na Vysočině, což představuje
zhruba 27,5 % z celkového počtu sídel. ČD předložily v prosinci loňského roku žádost o dotaci z ROP Jihovýchod na obnovu
vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Tato
aktivita pro Vysočinu představuje v případě schválení projektu
13 nových vlakových souprav pro náš region. Projekt s možností dotace z ROP JV ve výši 40 % a podílem vlastních zdrojů ČD
v hodnotě 60 % posune kvalitu cestování na dráze blíže k celoevropskému standardu. Řeší například komfortní způsob přepravy,

posílení bezpečnostních prvků nebo přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dodávka nových vozidel
proběhne v roce 2012. Existuje závazná dohoda, že ČD do konce
roku 2012 dokoupí ve své režii další čtyři soupravy. Na přelomu
let 2012 a 2013 bude tedy na kolejích Vysočiny k vidění 17 zcela
nových souprav.
■ Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 139, e-mail: joukl.l@kr-vysocina.cz

