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Kraj Vysočina poskytne z rozpočtu kraje v letošním
roce dalších třicet dotací na územní plány obcí
V letošním roce již podeváté kraj Vysočina podpoří svými dotacemi vznik dalších
třiceti územních plánů. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 1. února 2011 rozhodlo
poskytnout dotaci třiceti obcím
kraje na pomoc při pořizování
územně plánovací dokumentace. Jedná se o podporu nových
územních plánů malých obcí
a také o „nové“ územní plány

obcí, kterými budou nahrazeny
územní plány sídelních útvarů,
jež převážně řešily pouze vlastní sídlo obce bez návaznosti na
krajinu. O poskytnutí dotace
uzavře kraj s obcemi smlouvu.
Obce pak musí nejpozději do
10. 12. 2011 Krajskému úřadu
kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního
řádu, předložit žádost o proplacení dotace.

Kraj Vysočina od roku 2003 již
poskytl celkem 508 dotací o finančním objemu 50,4 mil. Kč
na pomoc při pořízení územních plánů obcí. Podporu pořízení územních plánů plánujeme
i v příštích letech.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Starosta obce odpovídá za krizové řízení
V životě jednotlivce a obce
mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou
živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy
půdy, přívaly sněhu), havárie
s únikem nebezpečných látek
do životního prostředí, havárie
technologických zařízení a další, které mohou ohrozit životy,
zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Ke zmírnění následků těchto
událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý
stát. Nejinak je tomu i v České
republice. Do povědomí veřejnosti se dostaly pojmy integrovaný záchranný systém (dále
jen „IZS“) a krizové řízení.
Starosta obce zastává významné místo v legislativě,
která řeší organizaci IZS a zásady krizového řízení na úrovni státních orgánů, územních
samosprávných celků, právnických a fyzických osob. Jsou
mu svěřeny práva i povinnosti, jež mu umožňují předcházet
dopadu mimořádných událostí
a krizových situací ve správním obvodu nebo obci, odvracet je a zmírňovat.
Stejně jako v jiných oblastech
řízení je však nutno i při řešení mimořádných událostí nebo

krizových situací rozlišovat
jednotlivé úrovně řízení, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů krizového
řízení a zvolit příslušný druh
opatření ke zdolání situace
(mimořádné či krizové).
V této souvislosti platí princip
priority územní odpovědnosti
za řešení vznikajících mimořádných událostí, které mohou
eskalovat až do krizových situací.
V praxi to znamená následující:
 Při mimořádné události v určité obci zasahují složky IZS
a na provádění záchranných
a likvidačních prací se nejprve
podílí orgány obce.
 Nejsou-li orgány obce schopny vlastními možnostmi zajistit
překonání mimořádné události,
je nezbytné, aby k řešení situaci přistoupily orgány vyššího
stupně, tedy orgány obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“), kterých je v kraji celkem 15 a do jejichž správních
obvodů konkrétní obce patří.
 Je-li situace natolik závažná
a její řízení komplikované, že
ani orgány ORP nemohou samostatně řešit danou situaci, je
nutné, aby se do řešení zapojily
orgány kraje.
Hejtman kraje pak dle § 11
zákona č. 239/2000 Sb., o in-

tegrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., koordinuje
záchranné a likvidační práce
při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho
správního obvodu ORP a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší
stupeň poplachu nebo jej o to
požádal anebo jej o koordinaci požádal starosta obce s rozšířenou působností.
Práva a povinnosti mimo jiné
i samospráv obcí a kraje při
vzniku mimořádných událostí
a krizových situací jsou ošetřeny následujícími zákony:
V zákoně č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., je popsána
působnost ústředních správních úřadů, orgánů krajů a obcí
a jejich starostů při zajištění
připravenosti na mimořádné
události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
ochraně obyvatelstva, poskytování plánované pomoci na
vyžádání a provádění kontrol
dodržování zákona v mezích
stanovených působností a ukládání pokut při jeho porušení.
(pokračování na další straně)
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Podle uvedeného zákona § 15
orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění
záchranných a likvidačních
prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 12 při výkonu
státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností na mimořádné události, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Starosta obce
s rozšířenou působností pro
koordinaci záchranných a likvidačních prací může použít
krizový štáb své obce.
Orgány kraje zajišťují dle § 10
přípravu na mimořádné události, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu
obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový
zákon), v platném znění, jsou
popsány kompetence orgánů
krajů a hasičských záchranných sborů krajů a působnost
orgánů obce a starosty při zajištění připravenosti obce na
krizové situace a v době krizového stavu.
Starosta obce s rozšířenou
působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce
s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní
orgány obce s rozšířenou pů-
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sobností se na této připravenosti podílejí. Za tímto účelem
mimo jiné:
 zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního
obvodu obce s rozšířenou působností
 zřizuje a řídí krizový štáb
obce s rozšířenou působností
pro území správního obvodu
obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým
štábem pro území správního
obvodu obce zřizuje pracoviště
krizového řízení
 plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení
při přípravě na krizové situace
a při jejich řešení
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této připravenosti podílejí. Za tímto účelem
mimo jiné:
 může zřídit krizový štáb
obce jako svůj pracovní orgán
 plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při
přípravě na krizové situace a při
jejich řešení a úkoly a opatření
uvedené v krizovém plánu obce
s rozšířenou působností
Krizovou situací se rozumí
pro účely krizového zákona
mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen
stav nebezpečí, nouzový stav

nebo stav ohrožení státu – krizové stavy.
Stav nebezpečí může vyhlásit
hejtman kraje pro území kraje nebo jeho část na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na
dobu 30 dnů. K tomuto právnímu aktu však musí být splněny
následující podmínky:
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit,
jsou-li ohroženy životy, zdraví,
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů,
orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické
infrastruktury.
Rozhodnutí o stavu nebezpečí
se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje. Je to nástroj, který hejtmanovi kraje
legislativně umožňuje zavést
krizová opatření k překonání
krizového stavu a nařídit odpovídající krizová opatření, tedy
i opatření, jimiž se zasahuje do
práv a povinností osob. Hejtman
je o vyhlášení stavu nebezpečí
povinen informovat mimo jiné
i vládu ČR, která je oprávněná
stav nebezpečí zrušit, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho
vyhlášení. Z uvedeného je tedy
patrno, že se jedná o velmi závažné a odpovědné rozhodnutí
při vzniku mimořádné události
a v procesu jejího řešení.
Není-li možné účelně odvrátit
vzniklé ohrožení v rámci stavu
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nebezpečí, hejtman neprodleně
požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou
hejtmani krajů a starostové
obcí využívat při koordinaci záchranných a likvidačních
prací svůj krizový štáb. Je to
pracovní orgán, jehož členové
jsou předsedou krizového štábu (hejtmanem kraje, starostou
ORP, starostou obce) předem
jmenováni, je předem stanoveno místo jejich jednání a materiální zabezpečení. Krizový
štáb kraje a obce s rozšířenou
působností jsou personálně
obsazeny členy bezpečnostní
rady kraje a ORP, zástupci IZS
a popřípadě jinými přizvanými
specialisty s ohledem na charakter události podle rozhodnutí předsedy krizového štábu.
O organizačním složení bezpečnostní rady kraje, bezpečnostních rad obcí s rozšířenou
působností, jejich krizových
štábů a spolupráci složek IZS
se starosty obcí při řešení mimořádných událostí pojednáme v dalším čísle Zpravodaje.
Podrobnější informace k předmětné problematice naleznete
na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/vysocina-bezpecna.asp.
Více na:
http://www.hzscr.cz/clanek/
prirucky.aspx
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Spolupráce obcí při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Sčítání lidu, domů a bytů (dále
jen „SLDB“) proběhne v březnu a dubnu tohoto roku a údaje
se budou zjišťovat k rozhodnému okamžiku, kterým je půlnoc z pátku 25. 3. na sobotu 26.
3. Na jeho přípravě a provedení
Český statistický úřad spolupracuje rovněž s kraji, hlavním

městem Prahou, a především
obcemi. Jejich povinnosti stanovuje zákon č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011. Úkoly obcí jsou
však proti minulému sčítání
v roce 2001 podstatně menší.
První úlohou obcí, která je
jedním z předpokladů úspěš-

ného provedení sčítání, byla
v roce 2010 spolupráce s ČSÚ
na územní přípravě sčítání. Ta
spočívala především v odsouhlasení seznamu budov včetně
staveb pro rodinnou rekreaci
– obce ověřovaly úplnost seznamu čísel popisných a evidenčních dle částí obcí, úplnost

a správnost hlavních a vedlejších adres, vyjadřovaly se ke
způsobu využití budovy, počtu bytů v budově a doplňovaly
chybějící, respektive aktualizovaly chybnou lokalizaci budovy v mapě. K tomuto účelu
obce na jaře loňského roku převzaly od ČSÚ potřebné pod-
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klady, které po odsouhlasení
vrátily zpět. Drtivá většina
obcí k tomuto úkolu přistoupila zodpovědně, za což jim patří poděkování. Odsouhlasené
seznamy posloužily pro vymezení sčítacích obvodů pro
distribuci a sběr sčítacích formulářů.
Úkoly obcí v roce 2011 souvisejí s vlastním provedením sčítání. V období před sčítáním by
obce měly upozornit vlastníky
domů na povinnost označit budovy číslem určeným obcí (viz.
zákon č. 128/2000 Sb.). ČSÚ
dále žádá obce, aby v období před sčítáním neprováděly
územní změny patřící do jejich
samostatné působnosti (změny
části obcí a hranic obcí).
Obce mají při vlastním sčítání
především informační povinnosti. Nejpozději 20 kalendářních dnů před termínem sčítání
převezmou od ČSÚ seznam
sčítacích obvodů a seznam sčítacích komisařů pro jednotlivé
obce. Oba tyto seznamy obce
nejpozději 14 kalendářních dnů
před rozhodným okamžikem
zveřejní na vývěsce obecního
úřadu a dále způsobem v místě obvyklým. Spolu s těmito
seznamy zveřejní i oznámení Českého statistického úřadu
o sčítání, v němž jsou uvedeny
základní údaje o sčítání. Součástí seznamu sčítacích obvodů v obci je i jejich vymezení,
případně i zákresem v mapce,
bude zde uvedeno jméno, příjmení a číslo průkazu sčítacích
komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat. Bude-li za sčítacího
komisaře jmenován náhradník,
bude ČSÚ ihned informovat
o této skutečnosti obec, která neprodleně zveřejní jméno,
příjmení a číslo průkazu náhradníka, a to včetně sčítacího
obvodu, v němž bude provádět
sčítání. Obec rovněž zveřejní seznam adres a kontaktních
údajů pracovišť ČSÚ a doda-
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vatele služeb terénních prací
(České pošty).
Obec spolupracuje v průběhu
sčítání i poskytováním veřejného internetového připojení, pokud to místní podmínky
umožňují (například ve veřejné
knihovně, škole nebo budově
obecního úřadu). Toto připojení bude poskytováno v prodloužené provozní době a obce
rovněž zajistí nezbytnou pořádkovou službu a organizační
předpoklady pro ochranu osobních údajů povinné osoby.
Při sčítání poskytují některé
obce rovněž pomoc sčítacím
komisařům. Podílí se na vytipování lokalit, kde může být
provedení sčítání potenciálně
ztíženo (koncentrace problémových sociálních skupin, národnostních menšin, dočasně
přítomných cizinců, nouzově
ubytovaných osob nebo bezdomovců). V případě potvrzení těchto problémových lokalit
se budou obce podílet na řádném průběhu sčítání v těchto
lokalitách (poskytne komisařům v těchto případech doprovod obecní policie, případně
příslušných sociálních pracovníků).
Vlastní distribuce a sběru sčítacích formulářů se obce nezúčastní a žádné sčítací formuláře
nebudou mít k dispozici. Sčítací formuláře občané dostanou
výhradně od sčítacích komisařů České pošty (a v zařízeních
od komisařů ČSÚ). Obce mohou sčítací formuláře vydávat
až v etapě takzvaného dodatečného šetření od 5. do 14. dubna, a to jen občanům své obce.
V tom případě formuláře obdrží od dislokovaného pracoviště
ČSÚ, s nimiž se dohodnou na
konkrétním termínu a způsobu
předání (formuláře budou předány do 4. dubna). Pokud někdo při sčítání příslušný sčítací
formulář neobdržel (například
se nezdržoval kolem rozhodného okamžiku v místě bydliště)

a o tento formulář se přihlásí v období mezi 5. až 14. dubnem na svém obecním úřadu,
pak mu tento úřad příslušný
formulář vydá.
Pokud obecní úřad předává formuláře občanům, je třeba vyplnit identifikační část – okres,
obec, část obce, PSČ, sčítací
obvod, ulici, číslo domu, pořadové číslo budovy (případně číslo bytu u bytového listu
nebo listu osob). Při vydávání
formulářů se také pracovník
musí zeptat občana na způsob
návratu formulářů, a pokud
zvolí odeslání do P. O. boxu,
předá mu příslušnou obálku.
O vydání formuláře musí vést
obec evidenci, kterou po ukončení sčítání odevzdá na příslušné dislokované pracoviště ČSÚ.
V případě, že občané mají
k práci sčítacího komisaře výhrady, měli by se obrátit přímo
na příslušné sběrné místo, kam
komisař patří (na úřední desce
je uvedeno telefonní spojení na
sběrné místo České pošty, rovněž je mohou zjistit na internetových stránkách sčítání).
Pokud se ale obrátí přímo na
obec či chce stížnost na konkrétního komisaře vznést sama
obec, spojí se s příslušným
sběrným místem nebo s dislokovaným pracovištěm ČSÚ.
Obec nemusí vyplňovat formuláře za osoby hlášené na
ohlašovně pobytu. Při sčítání
budou tyto osoby sečteny tam,
kde se nacházejí v rozhodný okamžik, mohou tedy být
tyto osoby sečteny jiným sčítacím komisařem na jiném místě. Naopak v případě, že obec
je vlastníkem domů určených k
bydlení, má rovněž povinnost
vyplnit za tyto domy příslušné
domovní listy a předat je předepsaným způsobem, a tedy
vrátit sčítacímu komisaři, vrátit je prostřednictvím datové
schránky, odeslat je do P. O.
boxu nebo vyplnit elektronické
formuláře na www.scitani.cz.
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Pokud budou ve výjimečných
případech vyplněné sčítací
formuláře předány na obecní úřad, pracovníci obecního
úřadu je převezmou, vloží do
obálky a zašlou do P. O. boxu
(příslušné obálky budou mít
obce k dispozici, dostanou je
spolu s formuláři pro dodatečné sečtení).
Specifickým úkolem úřadů
obcí s rozšířenou působností
může být vedle toho i projednání správních deliktů (nejčastěji
odmítnutí sčítání), k nimž došlo
v jejich správním obvodu nebo
jichž se dopustily právnické osoby se sídlem v tomto obvodu.
Za svou činnost při sčítání náleží obcím náhrada ve formě
účelové dotace. Postupuje se
podle směrnice Ministerstva
financí upravující okruh výdajů obcí a krajů na SLDB 2011.
Na základě příslušné směrnice
mohou obce uplatnit a lze jim
uhradit z dotace na rok 2011
ze státního rozpočtu výdaje do
výše limitu dotace pro danou
obec (například výdaje spojené s provozem veřejného internetu či s dodatečným sečtením
občanů).
Vše o sčítání najdete na webové adrese www.scitani.cz. Další případné dotazy z obcí ke
sčítání zodpoví regionální pracovníci ČSÚ pro kraj Vysočina:
 Jiří Teplý, vedoucí oddělení SLDB, telefon: 567 109 073,
mobil: 737 280 482, e-mail:
j.teply@scitani.cz
 Vlastislav Valda, metodik
SLDB, telefon: 567 109 062,
mobil: 737 856 297, e-mail:
vlastislav.valda@scitani.cz
 Jaroslava Petrová, metodik
územní přípravy, telefon: 567
109 090, mobil 731 622 006,
e-mail: jaroslava.petrova@scitani.cz
Základní informace pro občany jsou uvedeny také na straně 11 Zpravodaje.
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Zdravý kraj Vysočina – aktivity pro I. pololetí roku 2011
Projekt Vysočina 21, realizovaný v rámci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí, se blíží do svého finále a v dubnu roku 2011 bude jeho realizace ukončena. Některé z aktivit, které vznikly v rámci tohoto projektu, budou pokračovat dál.
8. 4. – 15. 4. 2011: Čistá Vysočina – úklid okolí silnic kraje Vysočina bude probíhat i v letošním roce. Přihlášení bude probíhat od
1. 3. 2011. do 15. 3. 2011 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz.
Zájemce vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme schopni
zajistit lepší organizaci celé akce a určit lokality pro úklid. Svoz
sebraného odpadu zajistí jako každý rok Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Začátkem měsíce dubna budou organizátory
distribuovány pytle a reflexní vesty, jež kraj Vysočina poskytne
zdarma. V loňském roce se do akce Čistá Vysočina zapojilo 14,5
tisíc lidí a bylo sesbíráno na 60 tun odpadků určených k dalšímu
zpracování. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke
zkrášlení prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.
Veletrh produktů kraje Vysočina – II. ročník se bude konat
26. května 2011 v Jihlavě na Horáckém zimním stadionu. Návštěvníci veletrhu se mohou seznámit s výrobky z různých koutů Vysočiny, na vlastní oči mohou zhlédnout výrobu některých
produktů, některé z nich ochutnat a v neposlední řadě si zakoupit
výrobky, jež je nejvíce zaujmou. Vystavovatelé mají prostory bez
poplatku a i vstup na veletrh je zdarma. V loňském roce předsta-

vilo své výrobky 48 výrobců z Vysočiny. Byly zastoupeny výrobky z různých odvětví – uzenářství, pivovarnictví, pekařství,
mlékárenská výroba, čokoládové speciality, dřevařství, košíkářství, šperkařství, keramika, pěstitelství, výroba skla nebo výroba
pleteného oblečení. Více než čtvrtina vystavovatelů měla výrobky
se značkou kvality VYSOČINA – regionální produkt.
SKUTEK ROKU 2010 – V letošním roce budou oceněny dobrovolné skutky jak fyzických osob, tak projekty právnických osob,
jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže,
která se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012. Nominace
skutků jednotlivců byla uzavřena k 15. 2. 2011, nominace projektů organizací probíhá až do 31. 3. 2011. V kategorii jednotlivců
proběhne hlasování veřejnosti v období 1. 3. 2011–8. 4. 2011. Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní
vyhlášení se uskuteční 7. 6. 2011 na zámku Kinských ve Žďáře
nad Sázavou.
Další plánovanou aktivitou projektu Vysočina 21 bude dvoudenní
školení zástupců z obcí a měst. Obsahem přednášek budou témata
získávání finančních zdrojů pro rozvoj obce, vypracování žádostí
o dotace, realizace MA21, formy spolupráce a další. Akce se bude
konat 25. 3. 2011–26. 3. 2011. Účast je otevřená pro všechny aktivní zástupce obcí, měst a neziskových organizací, kteří mají zájem
o rozvoj své obce a regionu.

Seminář – Jak rozvíjet obec ve Zdravém kraji Vysočina

7. 2. 2011

Dvoudenní seminář pro angažovance
ČISTÁ VYSOČINA – přihlášení
– úklid
Veletrh produktů kraje Vysočina
SKUTEK ROKU 2010 – veřejné hlasování
– vyhlášení

25. 3. 2011 – 26. 3. 2011
1. 3. – 15. 3. 2011
8. 4. – 15. 4. 2011
26. 5. 2011
1. 3. – 8. 4. 2011
6. 7. 2011

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina

Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 147/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2010 byl pod
č. 423 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
V částce 4/2011 Sbírky zákonů vydané dne 20. 1. 2011 byla pod č. 9
publikována vyhláška, jíž se stanovují podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Žádost o předchozí stanovisko MF v oblasti veřejných zakázek
V částce 141/2010 Sbírky zákonů vydané dne 27. 12. 2010 byla pod
č. 392 publikována vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných
zakázek.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Účetnictví
V částce 145/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2010 byl pod
č. 410 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
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Technická vyhláška o účetních záznamech
V částce 151/2010 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2010 byla
pod č. 434 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému
účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví
V částce 151/2010 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2010 byla pod
č. 435 publikována vyhláška, jíž se mění 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.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011 (část dnem vyhlášení).
Údaje pro rozpočty
V částce 144/2010 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2010 byla pod
č. 403 publikována vyhláška, jíž se mění vyhláška č. 449/2009 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Státní rozpočet 2011
V částce 150/2010 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2010 byl pod
č. 433 publikován zákon o státním rozpočtu České republiky na
rok 2011.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Krizový zákon
V částce 149/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2010 byl pod
č. 430 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Finanční zajištění
V částce 145/2010 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2010 byl pod
č. 408 publikován zákon o finančním zajištění a pod č. 409 zákon
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Prováděcí nařízení vlády ke krizovému zákonu
V částce 149/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2010 bylo
pod č. 431 publikováno nařízení vlády, jímž se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Prvek kritické infrastruktury
V částce 149/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2010 bylo pod
č. 432 publikováno nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Základní registry
V částce 147/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2010 byl pod
č. 424 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2012, část
1. 7. 2012, část 1. 1. 2017).
Obnovitelné zdroje
V částce 144/2010 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2010 byl pod
č. 402 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2011 (část dnem vyhlášení).
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Vysočina Tourism má Velkou cenu cestovního ruchu
Úspěšnou reprezentaci kraje Vysočina na
veletrzích GO a Regiontour v Brně završilo vyhlášení prvního ročníku velkých
cen cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší turistický produkt odborná porota ocenila katalog vydaný Vysočina Tourism
s názvem Cesty za poznáním, kulturou,
sportem a odpočinkem. Celkem 96 turistických balíčků tvoří ucelenou nabídku
ubytování na Vysočině spojeného s různě
zaměřeným programem a bonusy. Příprava prvního nabídkového katalogu svého
druhu trvala více než sedm měsíců. Po
jeho masivní prezentaci na veletrzích cestovního ruchu si podle něj vybírají cíle
své tuzemské dovolené již stovky rodin a

milovníků nejen zážitkové turistiky, ale
i tradičně dobré kuchyně, která ke každé
dovolené na Vysočině už tradičně patří.
„Ocenění odborníků v podobě Velké ceny
cestovního ruchu je i pro veřejnost signálem kvalitní práce destinačního managementu kraje a jeho příspěvkové organice.
Za touto cenou jsou skutečně hodiny tvrdé práce. Oceňuji obrovskou kreativitu a
vynalézavost poskytovatelů ubytovacích
služeb a děkuji nejen všem autorům publikace, ale i všem, kteří se u nás na Vysočině zasloužili v posledních letech o masivní
rozvoj cestovního ruchu,“ chválí hodně
hlasitě radní kraje Vysočina pro oblast
cestovního ruchu Tomáš Škaryd (ČSSD).

Foto: Tomáš Čermák
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu
hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@
kr-vysocina.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v roce 2010
V roce 2010 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále
jen zákon o náhradách škod),
náhradu škody celkem 70 žadatelům v částce 3 112 795,50 Kč.
Z této částky byla náhrada škody způsobená kormoránem
velkým poskytnuta dvanácti
poškozeným subjektům v částce 1 631 076,50 Kč, náhrada
škody způsobená vydrou říční
byla poskytnuta 58 poškozeným v částce 1 481 719,00 Kč.
Kromě toho byly kladně vyřízeny i další dvě žádosti
o náhradu škody vydrou a kormoránem, kdy poškozeným
subjektem byla obec. Z důvodu
typu žadatele je odlišný způsob
financování, a výše těchto poskytnutých náhrad není proto
v uvedených číslech započítána.
Náhrada škody nebyla poskytnuta dvěma žadatelům z toho
důvodu, že v zákonné lhůtě nedoplnili náležitosti žádosti. Dvěma žadatelům byla

náhrada škody způsobená kormoránem snížena celkem cca
o 270 000 Kč. Jednalo se o dva
subjekty, jejichž rybníky se nacházely v těsné blízkosti v rybniční soustavě. Při posuzování
oprávněnosti na náhradu škody dospěl krajský úřad k názoru, že se jednalo o stejné hejno
kormoránů, které se po vyplašení vždy rozdělilo a v menších
skupinách přemísťovalo na rybnících v soustavě.
V níže umístěném grafu je možné porovnat výše škod a počty
kladně vyřízených žádostí od
roku 2003, tedy od doby, kdy
oprávněnost na náhradu škody
ve smyslu zákona o náhradách
škod posuzuje krajský úřad.
Celková výše škod byla za rok
2010 nejvyšší od roku 2003,
a to i přesto, že celkový počet
žádostí oproti posledním předchozím rokům mírně poklesl.
Celkovou výši škody významně
ovlivnily škody způsobené kormoránem velkým, které byly
v roce 2010 doposud nejvyšší.
Mírný pokles žádostí na straně
druhé ovlivnily škody způsobe-

né vydrou říční nejspíše z důvodu uplatňování nové metodiky
pro výpočet škody (v roce 2009
uplatňována částečně, v roce
2010 převážně), která vyžaduje opakované návštěvy lokality
zpracovatelem posudku v průběhu období, což má za následek nutnost žádat o zpracování
posudku v časovém předstihu před podáním žádosti, delší
lhůty pro vypracování posudků, někteří žadatelé podání žádosti odsouvají v závislosti na
vytížení zpracovatelů posudků
apod.).
U škod způsobených kormorány lze další vývoj jen těžko
předvídat, záleží na tom, kde
protahující ptáci zastaví k odpočinku, jaké potravní nabídky v rybnících na Vysočině jim
budou nabídnuty, odkdy budou
rybníky zamrznuty apod. Z každoročního sčítání zimujících
vodních ptáků, které koordinuje
katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, vyplývá nárůst početnosti kormoránů
(a všech rybožravých druhů
ptáků). U vyder by škody moh-

ly více méně stagnovat, neboť
i populace vyder na Vysočině je
ustálená a závisí spíše na využívání zákona o náhradách škod
poškozenými subjekty.
Bližší informace k počtu všech
vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou
říční a kormoránem velkým od
1. 1. 2003 do 30. 6. 2010 a dále
postup při vyřizování žádosti
o náhradu škody jsou k dispozici na internetových stránkách
kraje > analytické a statistické
služby > dotace v rámci státní správy, a dále v sekci životní prostředí > příroda > náhrada
škody.
Celková výše škody a počet žadatelů se zde liší, protože na
první uvedené adrese jsou uvedeni všichni, a to i neúspěšní
žadatelé, a rovněž jsou zde uvedeny náhrady škod, které nezasahovaly do rozpočtu kraje (tzv.
průtoky). Na druhé adrese jsou
v tabulce uvedeni pouze úspěšní žadatelé a pouze náhrady
škody, které zasahovaly v roce
2010 do rozpočtu kraje.

Výše škod ve smyslu zák.č. 115/2000 Sb.
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 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
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Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo oblíbený program
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2011 (POZOR! Neplést s krajským Programem obnovy venkova Vysočiny!). Uzávěrka k předkládání projektů je již 21. února 2011. 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 zejména o obce do 3 000 obyvatel 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 (resp. realizaci) se děti a mládež
prokazatelně podílely (resp. 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 400 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 kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž a 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.

DT 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

Budou podporovány akce s výstupy 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 400 tis. Kč.
Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj > Regionální politika.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

číslo 2/2011

strana 8

ZPRAVODAJ

Migrace v kraji Vysočina v období 2000–2009
Počet obyvatel v kraji ovlivňuje vedle přirozené měny také
stěhování neboli migrace. Český statistický úřad sleduje migraci na obecní úrovni, z ní lze

následně získat data za vyšší
územní celky.
Kraj jako celek v prvních letech
své existence obyvatelstvo migrací ztrácel. S výjimkou roku

2003 z kraje více lidí stěhováním ubývalo až do roku 2004.
Poté následovalo období čtyř
let, kdy se do kraje více lidí přistěhovalo, nejvíce 1539 v roce

2007. Závěr sledovaného období, rok 2009, byl opět ve znamení migrační ztráty.

Obr. 1: Vývoj migračního salda kraje Vysočina v letech 2000-2009
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Zdroj dat: Demografická ročenka krajů České republiky 2000–2009. ČSÚ Praha, 2010
V obrázku č. 2 je znázorněna míra stěhování na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností přepočtená na počet obyvatel.
Z grafu jednoznačně vyplývá, že mezi migračně ztrátové regiony se řadí oblasti především ve východní části kraje. Tyto správní oblasti
dlouhodobě patří mezi ekonomicky méně vyspělé.

migrační saldo na 1000
obyvatel středního stavu

Obr. 2: Hrubá míra migračního salda ve správních obvodech ORP kraje Vysočina v letech 2000–2009 (roční průměry)
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Zdroj dat: Demografická ročenka správních obvodů ORP 2000–2009
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz.

Programy Podpory bydlení pro rok 2011
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové programy Podpory bydlení pro rok 2011. U všech těchto programů končí lhůta pro doručení žádostí dnem 28. února 2011.
PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ PRO ROK 2011
Dotace ve výši 10 000 Kč na 1 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.
PODPORA REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ PRO ROK 2011
Program na podporu regenerace panelových sídlišť je určený k revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích. Příjemcem dotace je obec, která má panelové sídliště s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Dotace
může dosáhnout až 70 % nákladů.

číslo 2/2011

strana 9

ZPRAVODAJ

PODPORA VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO ROK 2011
Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových
a rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a její výše může dosáhnout až 50 000 Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Pravidlo „de minimis“ stanovuje strop pro součet podpor poskytnutých žadateli během tří let na 200 000 euro.
PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BYTŮ PRO ROK 2011
Dotace z tohoto programu jsou určeny na výstavbu nájemních 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. Pravidlo „de minimis“ stanovuje
strop pro součet podpor poskytnutých žadateli během tří let na 200 000 euro.
Kontaktními osobami pro jednotlivé podprogramy jsou:
Podprogram

Správce podprogramu

Telefon

E-mail

Renata Veisová

224 861 167

veiren@mmr.cz

Číslo

Název

117 512

Podpora regenerace panelových sídlišť

117 513

Podpora výstavby technické infrastruktury Bc. Kateřina Kohoutková

224 861 586

kohkat@mmr.cz

117 514

Podpora výstavby podporovaných bytů

Ing. Lenka Novotná,
Hana Pejpalová

224 861 704
224 861 235

novlen3@mmr.cz
pejhan@mmr.cz

117 515

Podpora oprav domovních olověných
rozvodů

Bc. Marcela Frantíková,
Ing. Jarmila Baláková

224 861 517
224 861 168

framar@mmr.cz
baljar@mmr.cz

 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE
Realizátoři Individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů si vás dovolují pozvat na semináře:
ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE
Lektor: 		
PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová
Termín konání: 15. březen 2011, od 8.30 hod.
Místo konání: Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, místnost B 3.16
Z organizačních důvodů si dovolujeme vyzvat účastníky, aby zaslali vyplněnou návratku účasti na e-mailovou adresu: lesinova.z@kr-vysocina.cz, telefon 724 650 292; vidlakova.a@kr-vysocina.cz, telefon 724 650 287, do 20. února 2011.
NÁROČNÉ SITUACE PŘI PRÁCI S ŽÁKOVSKÝM KOLEKTIVEM A MOŽNOSTI JEJICH ZVLÁDÁNÍ – AGRESIVITA,
ŠIKANA, NÁSILÍ, ŠKOLA A ZBRANĚ, AUTORITA, VLIV MÉDIÍ ATD.
Lektor:
Mgr. Marie Linhartová
Termín konání: 30. březen 2011, 8.30 hod.
Místo konání: Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, místnost B 3.16
Spolu s přihláškou vás žádáme o zaslání námětů a otázek k této problematice. Vzhledem k multiprofesnímu setkání vzniknou výstupy
pro řešení této problematiky.
Z organizačních důvodů si dovolujeme vyzvat účastníky, aby zaslali vyplněnou návratku účasti na e-mailovou adresu: lesinova.z@kr-vysocina.cz, telefon 724 650 292, vidlakova.a@kr-vysocina.cz, telefon 724 650 287 do 5. března 2010.
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V roce 2011 bude vyhlášeno 14 grantových programů
z Fondu Vysočiny

Alokace (neboli rozpočet) Fondu Vysočiny (dále jen „FV“)
pro rok 2011 byla schválena zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 1. 2. 2011. Zůstatek
ve Fondu Vysočiny (nečerpané dotace, vratky) z předchozího roku byl povýšen o částku
40 mil. Kč z krajského rozpočtu, a Fond Vysočiny bude tedy
disponovat finančními prostředky pro rok 2011 ve výši
44,3 mil. Kč (2010 – 43,4 mil.
Kč). Pro letošní rok se předpokládá, že krajské zastupitelstvo

vyhlásí celkem 14 grantových
programů (v roce 2010 bylo vyhlášeno dvanáct grantů). Kromě tradičních grantů, které se
každoročně opakují, jako jsou
například granty z oblasti venkova – Rozvoj vesnice a Naše
školka, z oblasti podpory malého a středního podnikání
– Rozvoj podnikatelů, z oblasti
kultury – grant Regionální kultura či z oblasti rozvoje volnočasových aktivit a sportu – grant
Sportoviště, se budou připravovat k vyhlášení i grantové programy, které budou vyhlášeny
znovu opět po několikaleté pauze: jedná se o grantový program
Bezpečná silnice (podpora zvýšení bezpečnosti a snížení rizik
provozu na pozemních komu-

nikacích) a grantový program
Prevence kriminality (podpora
specifických programů prevence kriminality). Jediným úplně
nově připravovaným grantem je
Environmentální osvěta – přírodní zahrady zaměřený na
zavádění principů přírodních
zahrad a přírodě blízké péče
o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity v intravilánech měst a obcí. I letos
bylo při výběru grantových
programů přihlíženo zejména
k tomu, aby navržené grantové
programy určitým způsobem
pomohly zmírnit dopady pokračující ekonomické krize, ať
již přímo – podporou nových
či udržením stávajících pracovních míst nebo nepřímo – na-

příklad vytvářením zakázek
pro stavební či jiné firmy, které budou projekty realizovat,
čímž by mohlo dojít k udržení existujících pracovních míst.
Podpora z FV by tedy měla být
v roce 2011 zaměřena zejména na takzvané „tvrdé projekty“. Grantové programy budou
v průběhu roku postupně vyhlašovány zastupitelstvem kraje
Vysočina. Vyhlášením grantových programů dochází k naplňování opatření v jednotlivých
dílčích cílech Programu rozvoje
kraje Vysočina, a přispívají tedy
k  jeho realizaci.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 1. 2. 2011 vyhlásilo čtyři nové grantové
programy z Fondu Vysočiny zaměřené na modernizace sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol, na zvýšení konkurenceschopnosti malých
a středních podnikatelů, na podporu budování sportovišť a na tvorbu projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany
před povodněmi. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Naše školka 2011 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního
rozvoje, Luděk Hrůza, telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 3. 2011
Rozvoj podnikatelů 2011 – 10 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga
Wiesnerová, telefon: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 1. 4. 2011
Sportoviště 2011 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, telefon: 564 602 941, e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 3. 2011
Čistá voda 2011 - 6 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 3. 2011
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na monitoring
radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina
za rok 2010
Ukazatel

Počet detektorů
/st. dotace v Kč

Sběr detektorů – skutečnost 2010
Přijatá státní dotace na sběr detektorů od SÚJB za rok 2010
Vyplacená st. dotace krajem Vysočina v roce 2010
z toho: za I. pololetí
za II. pololetí

1 798
44 950
44 950
6 175
38 775

Sběr detektorů rozmístěných v roce 2009
Na základě účinnosti nového Radonového programu ČR
2010–2019 Akční plán nebylo již prováděno rozmísťování
nových detektorů plošně ve vybraných obcích kraje Vysočina,
jak tomu bylo v minulosti. Bylo
však zabezpečováno na základě
individuálních požadavků občanů, a tedy již bez dotace od
SÚJB. Ve sledovaném období
projevili zájem pouze čtyři občané – bylo zabezpečeno přes

Státní ústav radiační ochrany. Prostřednictvím krajského zpravodaje byly požádány
obce o spolupráci na realizaci monitoringu radonu spočívající ve zjištění zájmu občanů
a vytvoření jmenovitého seznamu zájemců s tím, že objednání
a distribuci detektorů by zabezpečil kraj korespondenčním
či jiným vhodným způsobem
– bez odezvy. Občané v kraji byli též vyrozuměni, jakým

způsobem nyní monitoring radonu probíhá a že je stále bezplatný.
Celkem bylo krajským úřadem
řádně zkontrolováno, zaevidováno a vyexpedováno 1 798 ks
detektorů.
Upozornění
Proto kraj ve smyslu Radonového programu ČR 2010–2019
Akční plán opětovně i v tomto
roce vyzývá obce ke spolupráci na realizaci pro občany bez-

platného monitoringu radonu
spočívajícího ve zjištění zájmu
občanů a vytvoření jmenovitého seznamu zájemců s tím, že
objednání a distribuci detektorů by zabezpečil kraj korespondenčním či jiným vhodným
způsobem.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na
jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011 a přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
 Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude například dotaz na
registrované partnerství.
 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu.
 Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na
internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
 Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
 Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
Základní termíny sčítání lidu
 26. února 2011 – Začíná fungovat call centrum pro veřejnost,
na bezplatnou linku 800 879 702 se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00.

Sčítající komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do
schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
 7. března 2011 – Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
 25./26. března 2011 – Půlnoc z 25. na 26. března je takzvaným
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
 26. března 2011 – V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: internet,
předání sčítacímu komisaři, deslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
 14. dubna 2011 – Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou
v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
 20. dubna 2011 – Končí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 879 7 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu
číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační
e-mail: info@scitani.cz.
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POZVÁNKA
Krajský úřad kraje Vysočina si dovoluje pozvat zástupce měst, obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, kulturních
a sportovních zařízení i další zájemce o rodinnou politiku na konferenci

RODINNÁ POLITIKA V CENTRU POZORNOSTI KRAJŮ A OBCÍ,
která se uskuteční ve čtvrtek dne 31. 3. 2011 od 9.00 do 15.30 hod. v kongresovém sále budovy B sídla kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Konference je pořádána v rámci projektu Propojení systému rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním
Rakousku, který je spolufinancován Evropskou unií. Její realizace je součástí tvorby koncepce rodinné politiky kraje Vysočina.
Program konference:
Doba konání: 8.30–15.30
9.00–9.10

Slavnostní zahájení (Mgr. et. Bc. Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí)

I. blok: Význam rodinné politiky a prorodinných aktivit
9.10–9.25
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha – Rodinná politika v EU a v ČR
9.25–9.40
Ing. Mgr. Vít Skála, Fakulta soc. věd UK Praha – Pohledy na rodinnou politiku z regionů
9.40–9.55
PhDr. Bohumíra Jozífková, Dema Praha: Rodina na Vysočině – výsledky empirických výzkumů uskutečněných v kraji
Vysočina v letech 2005–2010
9.55–9.10
Sociotrendy Olomouc: Analýza potřeb rodin kraje Vysočina (prvotní výstup)
II. blok: Realizace prorodinných aktivit na úrovni krajů, obcí a firem
10.25–10.35 Mgr. Jana Popovská, DiS, Krajský úřad Jihomoravského kraje: Realizace koncepce rodinné politiky v Jihomoravském
kraji
10.35–10.45 Ing. Mgr. Vít Janků, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno: Familypoint – účel a možnosti využití
10.45–10.55 Ing. Marie Černá, Město Třebíč: Rodinná politika na úrovni měst a obcí
10.55–11.05 Zástupce kraje Dolní Rakousko: Rodinná politika v centru pozornosti kraje Dolní Rakousko
11.05–11.15
Ing. Michael Strnad, Dřevozpracující družstvo Lukavec: Firemní prorodinná personální politika
III. blok: Aktuální problémy rodin v ČR
11.30–11.45 Ing. Petr Víšek, Socioklub: Rodiny a sociální vyloučení
11.45–12.00 Mgr. Martina Mikeszová, Sociologický ústav ČAV ČR: Podpora dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením
12.00–12.15 PhDr. Věra Kuchařová, CSc., VÚPSV Praha: Slaďování pracovního a rodinného života
12.15–12.30 Mgr. Lenka Gulová, Ph. D, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno: Sociální znevýhodnění jako stigma rodin a dětí
12.30–12.40 Mgr. Eva Gregorová, Magistrát města Brna: Senioři a Strategie pro Brno
12.40–12.50 PhDr. Olga Hinková, Psychocentrum – Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina: Problémy rodin kraje Vysočina
z hlediska rodinného poradenství
IV. blok: Podpora zdravého životního stylu rodin
13.50–14.00 Mgr. et. Bc. Petr Krčál, kraj Vysočina: Zkušenosti kraje s projektem Rodinných pasů
14.00–14.10 Zástupce kraje Dolní Rakousko: Rodinné pasy jako jedna z prorodinných aktivit kraje
14.10–14.20 Rut Kolínská, Síť MC: Prorodinné aktivity mateřských center
14.20–14.30 PhDr. Ivana Štrossová, Krajská knihovna kraje Vysočina: Veřejné knihovny – místa mezigeneračního setkávání
14.30–14.40 Mgr. František Eliáš, Národní síť venkovských komunitních škol: Komunitní školy – kulturní, vzdělanostní a prorodinná centra v malých obcích
14.40–14.55 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph. D: Význam rodiny v dnešní době
14.55–15.30 Diskuse, závěr
Svoji účast potvrzujte na adresu: matouskova.i@kr-vysocina.cz, a to nejpozději do 25. 3. 2011.

