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HEJTMAN KRAJE VYSOČINA JIŘÍ BĚHOUNEK

HODNOTÍ A BILANCUJE 365 DNÍ ROKU 2015
Rok 2015 byl pro Kraj Vysočina očima krajského
politika a hejtmana především rokem posledního
možného čerpání evropských dotací podle starého
dotačního systému, rokem dlouhého sucha, rokem
generální opravy operačního střediska krajské
záchranné služby, velké vozové obměněny této
klíčové složky integrovaného záchranného
systému, rokem oprav téměř 180 km krajských
silnic a mostů za 1,7 mld. korun, rokem jedné
z největších krajských prezentací v zahraničí
na EXPO 2015 Milán, prvním rokem nového
financování sociálních služeb, rokem vyhlášení
historicky prvních kotlíkových dotací a opět
rokem, kdy Kraj Vysočina hospodařil v černých
číslech a opět s přebytkem.
O čem se mluvilo a co by se nestalo
bez zásadní role vedení Kraje Vysočina
Krajská knihovna: Ještě v roce 2014 jsem
měl krajskou knihovnu zařazenou v jiné, méně
pozitivní kategorii. V letošním roce se podařilo
najít nové řešení umístění knihovny ve velice
zajímavé lokalitě centra Havlíčkova Brodu.
V tomto konkrétním případě je třeba férově
ocenit aktivitu vedení města a také tamního
zastupitelstva, které velice rychle umožnilo
změnit územní plán tak, aby knihovna, respektive
její projekt, mohla být posunuta. Takže po třinácti
letech byl udělán krok dopředu. V místech
původně plánovaného sídla knihovny bude už
letos krajem rekonstruován pavilon pro účely
plicního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod.
Vybavení krajských přírodovědných center – badatelen:
V tomto případě hrdě mluvíme
o jedné z největších investic
do odborného vybavení krajských středních škol v historii
kraje. Díky úspěšně podanému
projektu se podařilo za EU dotaci
v rámci projektu Badatelská
centra vybavit špičkovou
badatelskou technikou
uč ebny che m ie,
b iol o g i e
i fyziky
v pěti krajs k ý c h
gymnáziích.
Celkem vše
za 33,5 mil.
korun. Poří-

zeny byly mikroskopy, spektrometry, vysokorychlostní kamery a další speciální technika.
Pokračujeme také cestou cílené podpory technických oborů, letos poprvé dostali speciální stavebnice ROTO od Kraje Vysočina všichni prvňáčci
v regionu a pokračuje projekt Stavíme z Merkuru.
Začalo se vysokorychlostně vážit (dynamické
váhy): První váhy zabudované v tělese vozovky
nechal Kraj Vysočina pilotně instalovat u Velkého
Meziříčí. Ve zkušebním provozu zaznamenaly pět
až sedm přetížených vozidel denně. V okamžiku
ostrého provozu se přetížená nákladní vozidla
začala silnici II/602 u Velkého Meziříčí vyhýbat
a využívat pro tranzit souběžnou dálnici D1, kam
tato doprava patří. Investicí 3,3 milionu korun
se Kraji Vysočina podařilo ochránit investice
do modernizace krajských komunikací ve výši
stovek milionů korun. Vedení Kraje Vysočina je
rozhodnuto tuto praxi rozšířit na další zatěžované
silnice.
Vybavení krajských nemocnic moderní
technikou: Mohl bych vyjmenovávat desítky
položek, které se nově obměnily v seznamech
majetku krajských nemocnic a na jejichž existenci
závisí lidské životy nebo kvalita zdravotní péče
poskytované nemocnicemi Kraje Vysočina.
Nejvyšší hodnotu (109 mil. korun) má jednoznačně supermoderní lineární urychlovač pro
onkologické centrum, v době pořízení nejmodernější v ČR, který slouží od října v Nemocnici
Jihlava, a dále terapeutické ortovoltážní ozařovací
systém pro radioterapii umístění v Nemocnici Pelhřimov. Podařilo se připravit
veřejnou zakázku na aktuální nákup
magnetické rezonance pro Nemocnici
Nové Město na Moravě. Do dalších
dvou tří let by mohly mít díky
pomoci Kraje Vysočina tuto speciální techniku k zobrazení vnitřních
orgánů lidského těla také v nemocnicích v Havlíčkově Brodě
a Třebíči.
V roce 2015 se
Vysočině vyhnula
velká přírodní
neštěstí t y pu
p ovo d e ň č i
sněhové
přívaly
a máme
za sebou
pouze
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jedno období dlouhotrvajícího sucha trvající od 10. až do 19. srpna
2015. Díky všem spoluobčanům za ohleduplnost a Hasičskému
záchrannému sboru Kraje Vysočina za profesionální zvládnutí
této situace.
A pokud jde o rok 2016 v pozitivním duchu – pak postavíme novou
tělocvičnu v Třebíči, tamtéž začne růst nový pavilon nemocnice
(v tomto případě mluvíme o největší krajské investici ve výši cca
420 mil. korun), generální opravou projde interní pavilon Nemocnice Jihlava, začne stavba nového domova důchodců v Havlíčkově
Brodě, stavební úpravy čekají Horácké divadlo v Jihlavě, dokončíme modernizaci ústavu v Nových Syrovicích...
A spravedlivě se zmíním i o věcech, které nejdou tak rychle,
jak bychom si představovali:
Komplexní dopravní systém Kraje Vysočina: Spravedlivý čas
věnujeme diskuzi podmínek a nastavení systémů s obcemi, jež jsou
v této věci klíčovými partnery a jednání s nimiž nesmíme podcenit.
V roce 2016 bychom rádi celý systém projektově dokončili. V roce
2017 by mohl být projekt soutěžen a v dalších letech by mohla začít
veřejná doprava v Kraji Vysočina fungovat v nových podmínkách. Znamená to, že lidé budou moci využívat jednu jízdenku se
stejnou cenou na různé dopravní prostředky z bodu A do bodu B
a my bychom rádi do systému implementovali i místní hromadnou
dopravu, pokud budou mít obce zájem.
Dostavba 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany: Pro kraj
je jaderná elektrárna ekonomicky strategický subjekt, který je
klíčovým zaměstnavatelem na Třebíčsku a váže na sebe velice
sofistikovaný servis, jejž už umí region nabídnout.

Klesá počet obyvatel: Letos ubylo podle ČSÚ 500 obyvatel. Tady
si umím představit velice jednoduché řešení – zvýšení porodnosti.
Spravedlivé je proto zmínit i prorodinnou a seniorskou politiku
Kraje Vysočina. V letošním roce byla dokončena síť pointů, které
nabízejí služby zaměřené na fungování rodin a také poradenství
v oblasti seniorských aktivit.
Novinky roku 2016
Rozpočtové určení daní – očekáváme nárůst o 300–350 mil. korun,
jež půjdou do Fondu strategických rezerv. Podíl RUD pro kraje se
má od nového roku podle platné novely vrátit na úroveň roku 2011.
Nová příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina
Sloučení základních škol, zřizovaných Krajem Vysočina –
1. 1. 2016 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina
ke sloučení Základní školy Humpolec, Husova 391, a Základní školy
Pelhřimov, Komenského 1326. Z humpolecké školy se stalo odloučené pracoviště pelhřimovské školy. Obě zařízení nyní fungují pod
společným názvem Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326.
Nově vzniklá organizace je výsledkem spolupráce obou základních
škol a zřizovatele tak, aby změna nikterak neovlivnila činnost
těchto zařízení a neměla negativní dopad na žáky či zaměstnance
škol. V čele sloučené příspěvkové organizace Kraje Vysočina stojí
dosavadní ředitelka pelhřimovské školy Nella Slavíková.
Všem občanům Kraje Vysočina přeji úspěšný rok 2016!
 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PROVOZOVÁNÍ A KONTROLA
SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ
O JMENOVITÉM TEPELNÉM PŘÍKONU 300 kW A NIŽŠÍM
Provoz spalovacího stacionárního zdroje a povinnosti vyplývající ze zákona
o ochraně ovzduší
P rovoz ovat el s palova cí ho
stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném
př íkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm.
h) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“),
povinen provádět jednou za dva
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (dále

jen „odborně způsobilá osoba“),
kontrolu technického stavu
a provozu zdroje a předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností
doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce
a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba,
která zdroj skutečně provozuje;
není-li taková osoba známá
nebo neexist uje, považ uje
se za provozovatele vlastník
spalovací ho st acionár ní ho
zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
je povinen zajistit provedení

první kontroly technického
stavu a provozu zdroje podle
17 odst. 1 písm. h) nejpozději
do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel neprovede
jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického
stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje
nebo nepředloží na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení
o provedení této kontroly tak,
jak je zákonem vyžadováno,
vystavuje se riziku uložení
pokuty až do výše 20 000 Kč,
jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1
písm. h) ve spojení s ust. § 23
odst. 2 zákona), anebo až do
výše 50 000 Kč, jde-li o podni-

kající fyzickou osobu nebo
osobu právnickou (viz ust. § 25
odst. 1 písm. o) ve spojení s ust.
§ 25 odst. 7 písm. d) zákona).
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle
ustanovení § 41 odst. 16 zákona
o ochraně ovzduší zajistit, aby
jím provozovaný spalovací
stacionár ní zd roj splňoval
minimální emisní požadavky
nejpozději do 1. září 2022, a ve
spalovacím stacionárním zdroji
mohou být spalována pouze
paliva o požadované kvalitě,
splňující požadavky na kvalitu
paliv stanovené v příloze č. 3
k vyhlášce č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
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(dále jen „vyhláška“). Zákon
o ochraně ovzduší neumožňuje
ve spalovacích stacionárních
zdrojích o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším ani
spalování dřevotřísky a jiného
lepeného dřeva či spalování
odpadních olejů.
Příslušné orgány veřejné
správy a kontrola technického
stavu spalovacího stacionárního zdroje
Orgánem och rany ovzduší
příslušným ke kontrole dodržování povinností stanovených
provozovateli lokálních zdrojů
anebo k ukládání nápravných
opatření či pokut za jejich
porušení jsou primárně místně
příslušné obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“). Jakmile obecní
ú ř a d OR P ob d r ž í p o d n ě t
k zahájení sankčního řízení,
má několik možností, jak dále
p ost up ovat. Mů ž e v y z vat
zúčastněné osoby k podání
v ysvětle n í, p ost oupit vě c
(věcně nebo místně) příslušnému správnímu orgánu nebo
jinému orgánu veřejné moci,
věc odložit nebo přistoupit
k zahájení řízení. Pokud o to
ten, kdo podal podnět, požádá,
je správní orgán povinen sdělit
mu, a to ve lhůtě 30 dnů ode
dne, kdy podnět obdržel, že
řízení zahájil nebo že neshledal
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důvody k zahájení sankčního
řízení.
ORP může též provádět kontrolu
metodou měření přípustné
tmavosti kouře, kterou je
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje povinen dodržovat. Pro zjišťování tmavosti
kouře se používá takzvaná
Ringelmannova metoda, která
je blíže popsána v příloze 4
sdělení odboru ochrany ovzduší
MŽP z 10/2015. Porušení povinností stanovených zákonem
o ochraně ovzduší ze strany
fyzických osob nepodnikajících je v souladu s § 45 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
a § 23 zákona o ochraně ovzduší
přestupkem. Za přestupek lze
v závislosti na závaž nosti
porušení zákonné povinnosti
uložit pokutu ve výši až do
20 000 nebo 50 000 Kč (srov.
§ 23 odst. 2 zákona o ochraně
ovzduší).
ORP může dále provozovat el i s t a c io n á r n í ho z d r oje
uložit nápravné opatření za
podmínky, že se prokáže, že
neplní povinnosti stanovené
zákonem o ochraně ovzduší.
Opatřením ke zjednání nápravy
lze uložit povinnost vykonat
určitou činnost, která povede
k nápravě nezákonného stavu.
Zároveň je nutné ke splnění
daného opatření vždy stanovit
lhůtu. Opatření ke zjednání

nápravy se mohou týkat používaného paliva (opatření k zajištění
kvality spalovaného paliva při
jeho skladování apod.), způsobu
spalovaní (konkrétní podmínky,
za nichž by mělo být spalování vedeno za účelem zvýšení
účinnosti spalování a minimalizace emisí) a stavu spalovacího
stacionárního zdroje (provedení
opravy, seřízení, vyčištění spalovacího zdroje apod.; v případě
zjištění zcela nevyhovujícího
stavu jeho výměnu).
Pokud provozovatel ve stanovené (přiměřené) lhůtě opatření
ke zjednání nápravy neprovede, může ORP vydat správní
rozhodnutí o zastavení provozu
stacionárního zdroje a odvolání
proti rozhodnutí o zastavení
provozu nemá odkladný účinek.
Obecně závazná vyhláška
Vedle výkonu státní správy
v oblasti och rany ovzduší
mohou všechny obce v rámci
výkonu samosprávné činnosti
v yd á v a t o b e c n ě z á v a z n é
v yhlášk y. Prost řed nict vím
obecně závazných vyhlášek
l z e r e g u l o v a t s p e c i fi c k é
problé my, k t e ré v ob cích
s provozem lokálních zdrojů
a spalováním v otevřených
ohništích souvisí a jež nelze
dostatečně postihnout ustanoveními zákona o ochraně
ovzduší. V otevřeném ohništi
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lze spalovat jen suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami. Podle  § 16 odst.
5 zákona o ochraně ovzduší
může obec obecně závaznou
vyhláškou stanovit podmínky
pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném
ohništi za účelem jeho odstraně n í nebo jeho spalová n í
zakázat, pokud zajistí jiný
způsob pro jeho odstranění
podle jiného právního předpisu
(z á ko n a č. 185/20 01 Sb.,
o odpadech, v platném znění).
Při stanovení podmínek nebo
zákazu obec přihlíží zejména
ke klimatickým podmínkám,
úrovni znečištění ve svém
územním obvodu, vegetačnímu
období a hustotě zástavby.
Podrobnější informace
uvedeny ve věstníku MŽP,
ROČNÍK XXV – říjen 2015
– ČÁSTKA 9:
SDĚLENÍ
Sdělení k provozování a ke
kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném př íkonu 300 kW
a nižším.
 Eva Horná,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 512,
e-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

TEPLO DÍKY DOTACÍM EU
V průběhu roku 2015 realizoval Kraj Vysočina osm projektů v rámci
Operačního programu životní prostředí 2007–2013 (dále jen „OP
ŽP“), které byly zaměřeny na realizaci úspor energií v budovách
škol ve vlastnictví Kraje Vysočina. Realizace jednotlivých projektů
spočívala zejména ve výměně oken a zateplení obálky budov.
Projekty byly realizovány na budovách:
• Hotelová škola Třebíč – budova internátu
• SPŠ stavební Třebíč – provozní budova
• SPŠ Pelhřimov – učební pavilon Friedova
• SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon
• Gymnázium a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon
Koželská
• Akademie – VOŠ, gymnázium a SOŠ – internát Světlá nad
Sázavou
• OA a HŠ Velké Meziříčí – budova
• Domov mládeže Světlá nad Sázavou

„Celkově bylo proinvestováno více než 60 mil. Kč s využitím
dotace z OP ŽP 2007–2013 na náklady související s úsporami
energií. I v dalším programovacím období OP ŽP 2014–2020
připravujeme projekty na realizaci úspor energií. V první fázi se
opět bude jednat především o budovy škol, které Kraj Vysočina
zřizuje,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní kraje pro oblast lesního,
vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz
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KRAJSKÁ ZÁCHRANKA POUŽÍVÁ NOVÝ DISPEČINK
Za 33 milionů korun se podařilo
Kraji Vysočina zmodernizovat
zázemí a vybavení dispečinku
Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina. „Modernizace
vybavení záchranky je jednou
z největších investic v posledních letech do operačních pracovišť, kterých je nyní devět oproti
původním pěti. Vznikl prostor
pro vedoucího lékaře operačního střediska, funguje nová
serverovna a instalovány byly
nejmodernější komunikační
technologie,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina je klíčovou
složkou Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.
„Na dispečinku zdravotnické
zách ran né slu žby jsme se
rozloučili s veškerou dosud
používanou technologií. Jednotlivá pracoviště dostala zcela
nový ráz – k dispozici máme
dotykové obrazovky, kompletně
nové softwarové vybavení jak

pro příjem tísňového volání,
telefonii, tak také pro vykazování služeb zdravotním pojišťovnám,“ doplnila ředitelka
Zdravotnické záchranné služby
K raje Vysočina Vladislava
Filová. Operačnímu středisku
vévodí zcela nová projekční
stěna. Vyměněno bylo prakticky
vše – technologie, kabelové
rozvody i software. Krajští
zdravotničtí záchranáři díky
evropské dotaci v současné
době využívají nejmodernější
dostupnou technologii.
P rovedená moder n i zace
technologie datového propojení, která se týkala všech
složek IZS napříč celou ČR,
umožní jednotné a přehledné
ř í z e n í slož ek p ř i souči nnostních zásazích. „Například jedno vytěžení volajícího založí jednotně událost
všem pot řebný m složkám,
možnost zobrazení zasahujících prostředků v dispečerských mapách apod. Pracovníci

operačního střediska poznávají nové možnosti vyhledávání v mapových podkladech
a zvykají si na větší komfort
nabízený nejmoder nějšími dostupnými systémy,“
říká hejtman Jiří Běhounek
a s uznáním mluví také o zvládnutí přechodného období na
přelomu května a června 2015,
kdy musel být celý jihlavský
d ispeči n k přestěhová n do
Havlíčkova Brodu. „Tři týdny
v době rekonstrukce volající
ani naše výjezdové skupiny
nepoznali žádný rozdíl, za což
patří velký dík operátorkám,

vedoucím, a především všem
technik ům IT,“ s uznáním
hovoří o zvládnutí přechodného
režimu ředitelka Vladislava
Filová.
V současné době působí ve
Zdravotnické záchranné službě
Kraje Vysočina dvacet operátor ů na plný úvazek a šest
operátorů na dohodu. V každé
dvanáctihodinové směně jsou
k dispozici dvě operátorky pro
příjem tísňového volání a dvě
operátorky pro operační řízení
(v případě potřeby jsou ale
všechny schopny se navzájem
zastoupit).

Počet výjezdů a počty přijatých a vyřízení hovorů na linku
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina:
Rok 2014 – 80 662 hovorů, 41 510 výjezdů
Rok 2013 – 79 201 hovorů, 37 900 výjezdů
Rok 2012 – 77 593 hovorů, 37 857 výjezdů
Zdroj: ZZS Kraje Vysočina
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 328, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA PŘISPĚJE DALŠÍMI MILIONY NA DOVYBAVENÍ

JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Rada Kraje Vysočina je připravena předložit začátkem února
krajskému zastupitelstvu návrh na další finanční podporu
obcím ve výši 16,6 milionů korun na modernizaci a vybavení
jednotek sborů dobrovolných hasičů. Společně s připravovaným
dotačním titulem Ministerstva vnitra – generálním ředitelstvím
HZS ČR tak pomůže obcím dofinancovat projekty, na které stát
na Vysočinu pošle 25 milionů korun. „Novou dotaci, která má
pomoci s nákupem dopravních automobilů a s výstavbou a rekonstrukcí požárních zbrojnic, budou moci obce čerpat už v letošním
roce. Kraj je připraven přispět žadateli – obci příspěvek ve výši
dvou třetin přiznané výše ministerské dotace,“ informoval dnes
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Dotační titul, který ponese název Dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí, je generálním ředitelstvím HZS ČR
vyhlašován na základě požadavků krajů, které mají trvalý zájem
o modernizaci sborů dobrovolných hasičů. K finančnímu krytí
dotací obcím poskytnutých pro tyto účely Krajem Vysočina bude
použita rezerva kraje. Obce budou o dotaci na rok 2017 a další
léta žádat vždy k 30. dubnu přecházejícího roku. „Obec tak bude

mít dost času na vše se připravit a zpracovat. Vzhledem k tomu,
že generální ředitelství HZS ČR i kraj mají zájem dotace vyplatit
už v roce 2016, je uzávěrka prvního ročníku dotací už pro rok
2016 stanovena na konec února 2016. „Vzhledem k tomu, že obce
budou v roce 2016 překládat žádosti dvakrát – na rok 2016 a na rok
2017, avizoval HZS ČR, že první vyplácení dotací bude zejména
na pořízení dopravních automobilů, po který je u obcí poptávka
nejvyšší,“ doplňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
financí Vladimír Novotný.
V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je pro sbory dobrovolných
hasičů počítáno s částkou 7,5 mil. korun. Jde o stejnou částku
jako v předchozích letech, navíc bude k této částce po schválení
zastupitelstvem kraje přičteno již zmíněných 16,6 mil. korun.
Na území Kraje Vysočina je v současné době 957 sborů dobrovolných hasičů.
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 164, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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HLEDÁ SE STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015
Se začátkem nového roku se
aktuální stává také další ročník
regionální soutěže Stavba Vysočiny. Do 14. ročníku je možné
přihlašovat stavby realizované
v Kraji Vysočina od 1. ledna
2014 do 31. prosince 2015.
K dispozici je sedm soutěžních
kategorií: Novostavby občanské
vybavenosti, Rekonstr ukce
staveb občanské vybavenosti,

Stavby pro bydlení, Dopravní
a inženýrské stavby, Revitalizace veřejných prostranství,
Průmyslové a technologické
stavby a Vodohospodářské
a ekologické stavby. Každoročně je udělována i speciální
cena hejtmana Kraje Vysočina. V loňském roce ji získala
zdařilá stavba obecního úřadu
ve Velké Losenici.

Přihlášené stavby hodnotí
odborná porota, která uděluje
tituly Stavba roku. Na základě
sms hlasování bude udělen
titul Cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků
se usk uteční v pondělí
13. června v areálu Zámku
Valeč, jenž byl loni oceněn
titulem Prestižní stavba Vysočiny 2014.

Příjem přihlášek aktuálního
ročníku soutěže bude ukončen
6. května 2016, ale do konce února
je možné zaregistrovat stavbu
za nižší účastnický poplatek.
Další informace najdete na
w w w.st avbav ysoci ny.cz >
Stavba roku.
 Martin Pertl, Spolek Stavba
Vysočiny, tel.: 737 555 677

INFORMACE O DÍLČÍM PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ OBCÍ A DSO ZA ROK 2015
Ve 2. pololetí roku 2015 uskutečnil Krajský úřad Kraje Vysočina
první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků
obcí (dále jen „DSO“) za rok 2015. Z celkového počtu 704 obcí
a 66 DSO v kraji kontroloři krajského úřadu přezkoumali hospodaření 422 obcí a 45 DSO, což je o 25 obcí více než v předchozím
roce. Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření,
byla tato dílčí přezkoumání povinná pro 91 obcí a všechny DSO.
330 obcí si nechalo přezkoumat své hospodaření dobrovolně nad
rámec zákonné povinnosti, aby ještě do konce účetního období roku
2015 mohly být napraveny případně zjištěné chyby a nedostatky
v jejich hospodaření.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2015 nebyly zjištěny žádné
nedostatky v hospodaření 75 % obcí a 93 % DSO. Nejčastěji bylo
zjišťováno porušování účetních předpisů (hlavně neprůkazné
účetní záznamy nebo chybné účetní operace), nedodržování některých povinností stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (nehospodaření podle schváleného rozpočtu) nebo
zákonem o obcích. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření jsou většinou stejné jako v předchozích letech.
Shrnutí nejčastějších nedostatků za rok 2014 je k dispozici na
internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad >
Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly.

Pokud byly v zápisech z dílčích přezkoumání hospodaření uvedeny
nějaké chyby a nedostatky, jsou obce a DSO povinny přijmout
opatření k jejich odstranění a o jejich splnění informovat kontrolory
krajského úřadu při konečném přezkoumání hospodaření v průběhu
1. pololetí roku 2016.
Kromě toho bylo na základě výsledků dílčích přezkoumání hospodaření
za rok 2015 s 19 obcemi zahájeno správní řízení o uložení pokut za
nedodržení některých povinností stanovených zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Jednalo se především o správní delikt
nezveřejnění návrhu rozpočtu nebo návrhu závěrečného účtu na úřední
desce a současně v elektronické podobě nejméně po dobu 15 dní přede
dnem jejich projednání v zastupitelstvu obce. V několika případech byl
zjištěn správní delikt nehospodaření podle rozpočtového provizoria.
Konečná přezkoumání hospodaření 611 obcí a 45 DSO za rok 2015
zahájili kontroloři krajského úřadu v posledním lednovém týdnu
roku 2016. Tato přezkoumání by měla být ukončena nejpozději
na začátku června 2016, aby zastupitelstva obcí stihla projednat
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 do 30. června 2016.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
tel.: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

VYŠŠÍ PODPORA PESTŘEJŠÍM LESŮM
K raj Vysočina dlouhodobě
podporuje některé činnosti
př i hospod a řen í v lesích.
K romě v ýchov y m la dých
lesních porostů či například
takzvaného zajištění lesních
porostů je podporováno i zalesňování. „Od letošního roku
jsme přistoupili ke zvýšení
sazeb u porostů, které vznikají
z melioračních či zpevňují-

cích dřevin. Vyšší finanční
příspěvek je jak u zalesnění,
tak i zajištění lesních porostů
z těchto dřevin. Tato změna
je vedena zájmem o zvýšení
pestrosti našich lesů,“ uvedl
Zdeněk Chlád, radní pro oblast
lesního, vodního hospodářství
a zemědělství a oblast životního prost ředí. Nezby tnou
podmínkou je, aby se zájemce

o finanční prostředky na hospodaření v lesích včas registroval;
pro rok 2016 je to nejpozději
do konce března. Zásady kraje
č. 11/13 včetně dodatků, podle
kterých se tyto prostředky
poskytují, jsou k dispozici na
webu kraje.
Samostatná registrace musí být
provedena i zájemci o finanční
prostředky na podporu hospo-

daření v lesích podle nařízení
vlády č. 30/2014 Sb. V současné
době je projednávána zásadní
novelizace tohoto nařízení.
 Zdeněk Chlád,
radní Kraje Vysočina
pro oblast lesního, vodního
hospodářství a zemědělství
a oblast životního prostředí,
e-mail: chlad.z@kr-vysocina.cz
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RADONOVÝ PROGRAM ČR
NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2015
Ukazatel
Státní dotace
Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Získaná státní dotace
450 000,00
z toho na akci: Třebíč, Jelínkova 171/15
150 000,00
Najdek 187 (ZR)
150 000,00
Veselá 43 (PE)
150 000,00
Vyplacená státní dotace
300 000,00
z toho na akci: Hostákov 20 (TR)
150 000,00
Vladislav 97 (TR)
150 000,00
Protiradonová opatření v MŠ a ZŠ
Získaná státní dotace
4 070 681,00
z toho na akci: MŠ Batelov (JI)
1 500 000,00
MŠ Vančurova, Žďár n. S.
1 500 000,00
ZŠ Velká Bíteš (ZR)
1 070 681,00
Protiradonová opatření na veřejných vodovodech
Získaná státní dotace
1 321 398,00
z toho na akci: Věcov (ZR)
1 321 398,00
REKAPITULACE ZA ROK 2015
Získaná státní dotace celkem
5 842 079,00
z toho: za I. pololetí
4 471 398,00
za II. pololetí
1 370 681,00
Vyplacená státní dotace celkem
300 000,00
z toho: přes rozpočet kraje
300 000,00
v tom: za I. pololetí
150 000,00
za II. pololetí
150 000,00

Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Ve sledovaném období byly za pomoci státní dotace ve výši 0,3 mil. Kč
ozdraveny dva byty v rodinných domcích na Třebíčsku snížením
jejich vysoké radiační zátěže z původních 2 722 na 262 Bq/m3,
a tedy pod legislativní směrnou hodnotu 400 Bq/m3.
Protiradonová ozdravná opatření v předškolních a školních
zařízeních (MŠ a ZŠ)
Ve sledovaném období se podařilo získat státní dotaci na
protiradonová opatření na tři nové akce. Realizovány v době
letních školních prázdnin byly čtyři akce: ZŠ a MŠ Pyšel (TR),
MŠ Batelov (JI), MŠ Vančurova Žďár n. S. a ZŠ a MŠ Velká Bíteš
(ZR). Z důvodu liknavosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
nebylo provedeno ověřovací měření a vydáno závěrečné stanovisko
jako podklad pro MF na uvolnění dotace. Vynaložené náklady tak
nebyly žadatelům o dotace v roce 2015 uhrazené.
Protiradonová ozdravná opatření na veřejných vodovodech
Ve sledovaném období se podařilo ze státního rozpočtu získat dotaci
na snížení obsahu radonu ve zdroji pitné vody pro obec Věcov na
Žďársku ve výši 1,3 mil. Kč. Původní obsah radonu v pitné vodě,
podle nějž již tato voda nesmí být dodávána do spotřebiště, jelikož
překračuje legislativní mezní hodnotu 300 Bq/l, činil 348 Bq/l. Po
instalaci odradonovacího zařízení na vodojemu v podobě aerační
věže s nezbytnou technologií s garantovanou životností 25 let
byl obsah radonu snížen na 12 Bq/l, přičemž směrná legislativní
hodnota činí 50 Bq/l. Z důvodu liknavosti Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost bylo provedeno ověřovací měření až v závěru
roku, ale nebylo dosud vydáno závěrečné stanovisko jako podklad
pro MF k uvolnění dotace pro Obec Věcov, které tak vynaložené
náklady nebyly v roce 2015 uhrazené.

Radonový program ČR v roce 2015 – mezikrajské srovnání
Kraj

Byty

Vodovody

MŠ a ZŠ

Zah./dok.

Zah./dok.

Zah./dok.

Počet
0
0/2
2/1
0
0
0
0
0
0
1/1
0
0
0
0
3/4

Počet
0
0
1/0
0/1
0
0
0
1/2
0
3/4
0
1/0
1/0
0
7/7

Počet
Praha
0
Středočeský
2/1
Jihočeský
1/0
Plzeňský
2/0
Karlovarský
2/1
Ústecký
0
Liberecký
2/1
Královéhradecký 0
Pardubický
0
Vysočina
3/2
Jihomoravský
0
Olomoucký
0
Moravskoslezský 0
Zlínský
0
CELKEM
12/5

Byty
Získaná
dotace
Mil. Kč
0
0,3
0,15
0,3
0,3
0
0,3
0
0
0,45
0
0
0
0
1,8

Vodovody
Získaná
dotace
Mil. Kč
0
0
0,9
0
0
0
0
0
0
1,32
0
0
0
0
2,22

MŠ a ZŠ
Získaná
dotace
Mil. Kč
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
4,1
0
0,5
0,7
0
6,1

Celkem
Mil. Kč
0
0,3
1,05
0,3
0,3
0
0,3
0,8
0
5,87
0
0,5
0,7
0
10,12
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Jak si Kraj Vysočina vedl v aplikaci Radonového programu ČR na
svém území, je patrné z informativní tabulky na předchozí straně.
Připomínám, že stále platí nabídka bezplatného měření radonu pro
předškolní a školní zařízení jakož i pro občany v jejich bydlení.
Toto měření i veškeré poradenství k této problematice zabezpečuje
a zprostředkovává odbor životního prostředí a zemědělství na níže
uvedeném kontaktu. Dotační tituly na realizaci protiradonových
ozdravných opatření v rodinných domcích, bytech, předškolních
a školních zařízeních i na veřejných vodovodech zůstávají nadále

v platnosti. Další informace o této problematice lze čerpat
na www. kr-vysocina.cz > Životní prostředí > Radon, www.sujb.cz,
novinkou je www.radonovyprogram.cz > Radonový program ČR
> Aktuality > Svépomocná opatření proti radonu, pokud žadatel
nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace na protiradonová
ozdravná opatření v rodinném domku či bytu nebo chce tuto
problematiku řešit svépomocí.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA PŘIPRAVUJE SEMINÁŘ PRO

POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ A POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A K PROBLEMATICE SUCHA
Seminář, který se uskuteční
dne 23. února 2016 od 9.00 hod.
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě,
bude zaměřen zejména na řízení
och r a ny před povod něm i,
činnosti prováděné v průběhu
povodní a zákonné povinnosti
povodňových orgánů při řízení
ochrany před povodněmi.
Dále se seminář bude týkat
p r oble m at i k y sou č a s ného

déletrvajícího sucha a poskytnut í a k t u ál n ích i nfor mací
o možných opat řeních pro
zmírnění negativních následků
sucha a nedostatku vody.
Kromě pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu
Kraje Vysočina na semináři
vystoupí zástupci vodohospodářských dispečinků státních
pod n i k ů Povod í, Českého

hydrometeorologického ústavu
a Hasičského zách ran ného
sboru Kraje Vyso3čina a Centra
pro bezpečný stát z. s.
Pozvánku na seminář s podrobným programem a organizačními pokyny obdrží jednotlivé
obce včetně obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností
prostřednictvím své datové
schránky.

 Jaroslav Mikyna,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz
 Iva Olšanová,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

GR ANTOVÉ PROGR AMY FONDU VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina by mělo na svém zasedání dne 2. února 2016 vyhlásit prvních jedenáct grantových programů
v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2016. Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem,
zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2016
– 3 200 000 Kč – program na podporu rozvoje ICT v Kraji
Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 15. 4. 2016
Infrastruktura ICT 2016
– 2 700 000 Kč – program na podporu rozvoje telekomunikační
infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára
Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 2. 5. 2016
Bezpečná silnice 2016
– 3 500 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti na
pozemních komunikacích I., II. a III. a modernizaci dětských
dopravních hřišť (odbor dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz;
Ing. Radka Opatová, tel.: 564 602 186, opatova.r@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 7. 3. – 28. 4. 2016
Naše škola 2016
– 3 800 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti
zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku

(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 3. 3. – 24. 3. 2016
Tábory 2016
– 800 000 Kč – program na podporu obnovy vybavení letních
táborů (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach,
tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký,
tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 18. 3. 2016
Jednorázové akce 2016
– 1 200 000 Kč – program na podporu jednorázových
volnočasov ých a sportovních aktiv it (odbor školst ví,
mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971,
kastner.m@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942,
albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 18. 3. 2016
Sportoviště 2016
– 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby
sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina
(odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940,
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mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941,
horky.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 18. 3. 2016

kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal,
tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 7. 3. – 14. 3. 2016

Sportujeme 2016
– 1 800 000 Kč – program na podporu rozvoje dlouhodobých
sportovních aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan
Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina
Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 7. 3. – 24. 3. 2016

Čistá voda 2016
– 6 200 000 Kč – program na podporu zpracování studií
nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou
vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před
povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz;
Ing. Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 4. 3. – 21. 3. 2016

Památkově chráněná území 2016
– 1 600 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových
objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková,
tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 9. 3. – 18. 3. 2016
Cyklodoprava a cykloturistika 2016
– 1 500 000 Kč – program na podporu zkvalitňování sítě
cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky (odbor

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace
ke grantovým programům včetně formuláře žádosti
najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
nebo na www.fondvysociny.cz.

DAR NA ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ
V PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH OBCÍ KRAJE VYSOČINA
NEBUDE OD ROKU 2016 POSKYTOVÁN
Dar na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí
Kraje Vysočina nebude poskytován, a to na základě zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, který byl s účinností od 31. 12. 2015 novelizován zákonem č. 268/2015 Sb.
Zákonem č. 268/2015 Sb.,
byla zrušena slova „silniční
vegetace“ v § 14 odst. 1, písm.
b) zá kona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.

Nově je př i údržbě zeleně
post upová no pou ze dle
obecného ustanovení § 13,
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích,
který říká, že příslušenstvím
dálnic, silnic a místních komunikací je silniční vegetace. Až
doposud byly obce povinny
v průjezdních úsecích obcí
udržovat silniční zeleň, i když
nebyly vlastníky pozemků, na
kterých se zeleň nacházela.

Novela zákona platná od nového
roku dala do souladu povinnost vlastníka komunikace
k údržbě silniční vegetace.
K r aj t e d y bu d e u d r ž ovat
průjezdní úsek v obdobném
rozsahu jako neprůjezdní úsek
a všechny pozemky ve vlastnictví kraje. Kraj Vysočina
jako vlastník komunikací II.
a III. třídy provádí správu
a údržbu silnic prostřednictvím
Krajské správy a údržby silnic

Vysočiny, příspěvkové organizace. Se svými případnými
požadavky týkající se údržby
veřejné zeleně se obracejte
přímo na K rajskou správ u
a úd ržbu sil nic Vysočiny,
příspěvkovou organizaci.
 Hana Strnadová,
odbor dopravy a silničního
hospodářství,
tel.: 564 602 235, e-mail:
strnadova.h@kr-vysocina.cz

OHLÉDNUTÍ ZA REALIZOVANÝMI
VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI PRO OBCE
A PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení
řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím
Kraje Vysočina s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou
působností, a dále příspěvkovým organizacím, jež zřizuje Kraj
Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována na
základě partnerské pomoci bez nároku na úhradu nákladů.

V průběhu roku 2015 bylo pro obce zajištěno celkem 28 aktivit,
kterých se zúčastnilo celkem 515 účastníků obcí, a 27 aktivit pro
příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 745 účastníků
příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden
v následující tabulce:
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Název semináře
Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Problematika zákona 106/1999 Sb. z pohledu veřejného ochránce práv
Aplikace pracovního práva ve školství
Požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU v příspěvkových organizacích
Provozování linkové osobní dopravy – vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové
dopravy
Vidimace a legalizace
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve vazbě na povinné zveřejňování smluv z připravované
novely zákona č. 250/2000 Sb., a z návrhu zákona o registru smluv
EZAK pro PO
Činnost orgánů inspekce práce ve světle nové právní úpravy
FKSP příspěvkových organizací
Gender problematika pro personalisty
Financování sociálních služeb PO zřizované Krajem Vysočina
Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací v praxi
Financování sociálních služeb pro obce Kraje Vysočina
Editace do RÚIAN
Strategické plánování
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
Rozpočtová skladba územních rozpočtů
EIA v každodenní praxi
Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Praktická práce s ASPI
Udržitelný rozvoj a Místní agenda 21
Portál PO – Pohledy na hospodaření PO v MS Excel – oblast školství

Portál PO – Pohledy na hospodaření PO v MS Excel – oblast sociální

Datum
konání
20. 1. 15
29. 1. 15
18. 2. 15
26. 2. 15
11. 3. 15

17

x

12

x

12. 3. 15

56

x

28

x

17. 3. 15

13

7

6

5

18. 3. 15
09. 4. 15
14. 4. 15
17. 4. 15
20. 4. 15
21. 4. 15
30. 4. 15
5. 5. 15
12. 5. 15
15. 5. 15
20. 5. 15
22. 5. 15
1. 6. 15
2. 6. 15
8. 6. 15
10. 6. 15
7. 9. 15
9. 9. 15
10. 9. 15
11. 9. 15
14. 9. 15
14. 9. 15
15. 9. 15
17. 9. 15
17. 9. 15
10. 11. 15
10. 9. 15

x
7
8
x
x
9
18
39
7
42
33
16
x
x
9
x
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16

21
19
58
15
40
80
20
x
x
x
x
x
11
4
x
16
x
9
14
12
16
8
16
5
5
8
61

x
4
3
x
x
3
12
18
4
12
15
7
x
x
7
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

16
13
45
12
24
47
12
x
x
x
x
x
8
4
x
12
x
7
12
10
10
4
8
4
3
7
39

16

x

7

x

x
x
x
3
x
x
x
x
x
2
37
37
9
24
x
26
1
515

15
10
15
4
13
16
15
63
15
1
x
2
8
x
18
13
14
745

x
x
x
2
x
x
x
x
x
1
13
12
5
14
x
9
1

9
5
9
1
7
4
7
45
11
1
x
2
4
x
16
6
7

Portál PO – Pohledy na hospodaření PO v MS Excel – oblast kultura a cestovní ruch
Portál PO – Pohledy na hospodaření PO v MS Excel
Novela školského zákona
Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné
17. 9. 15
legislativy
Práce s portálem příspěvkových organizací – pro PO
Praktická práce s ASPI pro začátečníky
ArcGIS – základní
MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele
Výstupy z kontrol příspěvkových organizací – pro PO
Školení EZAK – pro PO
ArcGIS – pokročilí, praktická cvičení
Výkon přenesené působnosti vodoprávními úřady podle vodního zákona a stavebního zákona
Judikatura NSS v oblasti přestupkového (nebo obecně sankčního) řízení
Otravy oxidem uhelnatým a provoz plynových spotřebičů
Ochrana ZPF – nový metodický pokyn
Finanční plány – pro PO
Doručování ve veřejné správě
Autorský zákon
Celkem

Počet
Počet
účastníků organizací
obce PO obce PO
33
x
10
x
11
11
8
6
3
25
3
18
13
42
7
30

22. 9. 15
29. 9. 15
8. 10. 15
9. 10. 15
14. 10. 15
4. 11. 15
7. 12. 15
9. 11. 15
20. 10. 15
23. 10. 15
29. 10. 15
5. 11. 15
12. 11. 15
18. 11. 15
24. 11. 15
9. 12. 15
17. 12. 15
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Pro rok 2016 se opět připravuje katalog centralizovaného vzdělávání, který bude obsahovat témata určená jak pro obce s pověřeným
obecným úřadem a obec s rozšířenou působností, tak i pro příspěvkové organizace. Katalog bude na úřady a organizace zaslán
obvyklým způsobem, a tedy pro uvedené obce do e-mailových
schránek tajemníků a pro příspěvkové organizace vyvěšením na
Portálu příspěvkových organizací.
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Všechny vzdělávací aktivity budou také uvedeny v nové aplikaci
Kalendář akcí Kraje Vysočina, rozdělené dle zaměření pro jednotlivé cílové skupiny.
Zpracovaly:
 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů,
tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz,
 Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Registr smluv
V částce 144/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 12. 2015 byl pod č. 340
publikován zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Návrh zákona zřizuje registr smluv jako informační systém veřejné
správy, který slouží k uveřejňování smluv podle tohoto zákona.
Registr smluv bude přístupný způsobem umožňujícím bezplatný
dálkový přístup.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016 (část 1. 7. 2017).
Rozpočtové určení daní
V částce 164/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod č. 391
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona navyšuje podíl obcí a krajů na DPH a ruší daňový
příjem rozpočtů obcí představující 30 % z výnosu záloh na daň
z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni
jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na
území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž
se tato daň vztahuje.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 1. 2017).
Odměny zastupitelů ÚSC
V částce 151/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2015 bylo pod
č. 352 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Pedagogičtí pracovníci
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 379 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje stanovit speciální pravidla pro uzavírání
pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky tak, aby se zabránilo praxi uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou pouze na
období školního roku (tedy od 1. 9. do 30. 6.). Sjednání pracovního
poměru na dobu kratší bude umožněno v případě, kdy pro to budou
dány objektivní důvody. Současně je zkrácena celková doba trvání
pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami
oproti obecné úpravě zákoníku práce.
Zákon nabývá účinnosti dnem 12. 1. 2016.
Státní svátky
V částce 153/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2015 byl pod
č. 359 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona stanoví Velký pátek novým státním svátkem․
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Fond kulturních a sociálních potřeb
V částce 151/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2015 byla pod
č. 353 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 1. 2017).
Stravné a PHM
V částce 163/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byla pod
č. 385 publikována vyhláška o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Pozemní komunikace
V částce 143/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 12. 2015 byla pod
č. 338 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2015.
Ochrana spotřebitele
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 378 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Novela zákona mimo jiné zavádí nový systém alternativního řešení
spotřebitelských sporů. Spotřebitel bude mít právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy
o poskytování služeb (výjimkou je oblast zdravotních služeb, služeb
obecného zájmu nehospodářské povahy a poskytování dalšího nebo
vysokoškolského vzdělávání).
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 2. 2016).
Navracení kulturních statků
V částce 153/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2015 byl pod
č. 358 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb.,
o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné prodlužuje lhůtu pro uplatnění práva na
navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku ze stávajícího
1 roku na 3 roky, rozšiřuje vymezení kulturního statku, zakotvuje
vlastníka nebo držitele kulturního statku jako nositele důkazního
břemene, že při nabytí kulturního statku vynaložil nezbytnou péči atd.
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Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Loterie
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 380 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zvyšuje sazby odvodu z loterií a jiných podobných her.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Matriky
V částce 163/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byla pod
č. 387 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Krize na finančním trhu
V částce 160/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 374 publikován zákon o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Vidimace a legalizace
V částce 163/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byla pod
č. 389 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Spotřební daně
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod č. 382
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 7. 2016, část 1. 7.
2017, část 1. 1. 2021).

Důchodci
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 381 publikován zákon o jednorázovém příspěvku důchodci.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Důchodové spoření
V částce 161/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byl pod
č. 376 publikován zákon o ukončení důchodového spoření.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (část 1. 1. 2018).

Cestovní ruch
V částce 144/2015 Sbírky zákonů vydané dne 14. 12. 2015 byl pod
č. 341 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 29. 12. 2015.

Katastr nemovitostí
V částce 151/2015 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2015 byla pod
č. 354 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Lov zvěře
V částce 145/2015 Sbírky zákonů vydané dne 16. 12. 2015 byla pod
č. 343 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Ceny zemědělských pozemků
V částce 145/2015 Sbírky zákonů vydané dne 16. 12. 2015 byla pod
č. 344 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Oceňovací vyhláška
V částce 146/2015 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2015 byla pod
č. 345 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),
ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Povrchové vody
V částce 166/2015 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2015 bylo pod
č. 401 publikováno nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Účetnictví
V částce 159/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byla pod
č. 370 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), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Registrační značky na přání
V částce 164/2015 Sbírky zákonů vydané dne 28. 12. 2015 byla pod
č. 399 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel.

Koupaliště, sauny a písek
V částce 1/2016 Sbírky zákonů vydané dne 8. 1. 2016 byla pod
č. 1 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb.,
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění
vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 1. 2016.

 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Chceš studovat v zahraničí?
Chceš si zlepšit jazykové schopnosti
a poznat novou zemi?
Bydlíš a studuješ na Vysočině?
Kraj Vysočina nabízí stipendia na roční středoškolské studium
v partnerských regionech.
Informuj se, na kterých středních školách
v zahraničí je možné studovat, a přihlas se do 31. května
do stipendijního programu Kraje Vysočina.
Tento program je vypisován každoročně.
Informace: Krajský úřad Kraje Vysočina
Jan Skála, skala.j@kr-vysocina.cz, 724 650 265

www.kr-vysocina.cz

