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INFORMACE O DÍLČÍM
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ
A DSO ZA ROK 2017
Ve 2. pololetí roku 2017 vykonali kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků
obcí (dále jen „DSO“) za rok 2017. Z celkového
počtu 625 obcí a 46 DSO, které požádaly krajský
úřad o přezkoumání svého hospodaření, bylo vykonáno dílčí přezkoumání ve 435 obcích a 46
DSO, což je opět více než v předchozím roce.
Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a DSO, byla tato dílčí přezkoumání povinná pouze pro 101 obcí (a všechny DSO). To znamená,
že 334 obcí si nechalo přezkoumat hospodaření
dobrovolně nad rámec zákonné povinnosti se záměrem, aby ještě do konce účetního období roku
2017 mohly případně napravit zjištěné chyby
a nedostatky ve svém hospodaření.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2017 nebyly
v příslušných zápisech uvedeny žádné nedostatky
v hospodaření 76 % obcí a 96 % DSO. U zbývajících obcí kontroloři nejčastěji zjišťovali neplnění
povinností zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (rozpočet, závěrečný účet,
rozpočtová opatření i veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotací), nehospodaření podle schváleného rozpočtu (neschvalování rozpočtových opatření před provedením příslušného rozpočtového výdaje), nadále se v některých obcích nekonají zasedání
zastupitelstva nejméně jednou za tři měsíce a nejsou
zveřejňovány smlouvy o dílo podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Proti minulému roku se
však snížil počet zjištěných nedostatků v účetnictví.

Na základě výsledků dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017 byly 26 obcím uloženy
pokuty za spáchání celkem 56 přestupků, a to
převážně za výše uvedené nezveřejňování dokumentů podle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
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 2018.
Přehledy o nejčastějších nedostatcích zjišťovaných krajským úřadem v hospodaření obcí
a seznamy možných přestupků obcí a DSO jsou
zveřejněny na internetových stránkách Kraje
Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty
odborů krajského úřadu > Odbor kontroly.
Konečná přezkoumání hospodaření 625 obcí
a 46 DSO za rok 2017 zahájili kontroloři krajského úřadu v posledním lednovém týdnu roku
2018. Tato přezkoumání musí být ukončena nejpozději do poloviny měsíce června 2018, aby
obce mohly včas zveřejnit návrh závěrečného
účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách
a úředních deskách a zastupitelstva obcí stihla
projednat závěrečné účty do 30. června 2018.
Michal Ňachaj, odbor kontroly
tel.: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

SEMINÁŘ DOTAČNÍ POLITIKA
KRAJE VYSOČINA 2018
Dne 14. 2. 2018 se v sídle Kraje Vysočina uskuteční odborný
seminář Dotační politika Kraje
Vysočina 2018, v jehož rámci budou představeny aktuálně vyhlášené a připravované dotační tituly kraje na letošní rok (grantové
programy Fondu Vysočiny, pravidla rady kraje, zásady zastupitelstva kraje). Zazní zde základní
informace, na co a v jaké výši je
možné žádat, jaké jsou uznatelné

náklady, v čem žadatelé nejčastěji chybují a související termíny.
Seminář je určen především pro
zástupce obcí a místních akčních
skupin v regionu, nicméně je otevřen i dalším zájemcům z řad potenciálních žadatelů.
Pozvánku a bližší informace (podrobný program, pokyny k registraci) obdrží starostové do svých
e-mailových schránek nejpozději
na začátku února, případně se lze

obracet na pracovníky odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (Mgr.
Dušan Vichr, tel.: 564 602 541,
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz,
Ing. Lenka Matoušková, tel. 564
602 549, e-mail: matouskova.l@
kr-vysocina.cz).
Seminář je pořádán s podporou
Regionální stálé konference pro
území Kraje Vysočina.
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LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2018
NA ÚSECÍCH ODBORU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Vydávání rybářských lístků

Rybářský lístek vydávají
obecní úřady obce s pověřeným obecním úřadem a jeho
vydání podléhá správnímu
poplatku. Příslušnost úřadu
k vydání rybářského lístku se v případě občana ČR
řídí jeho trvalým pobytem
a v případě cizince místem,
kde se zdržuje. Rybářský lístek je doklad nezbytný pro
vydání povolenky k lovu;
ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních
organismů v rybářském revíru. Rybářský lístek může
být vydán s platností na 30
dnů, 1 rok, 3 roky, 10 let
a nejnověji na dobu neurčitou. Žadatel o vydání prvního rybářského lístku musí
splnit podmínku získané
a osvědčením doložené kvalifikace (vykonání zkoušky). Další rybářský lístek se
žadateli vydá, prokáže-li se
dříve vydaným rybářským
lístkem (neplatí pro 30denní) či jiným dokladem, který osvědčuje, že již držitelem
lístku byl. Cizinci se vydá
rybářský lístek též, prokáže-

-li se oprávněním obdobným
rybářskému lístku vydaným
v cizím státě. Kvalifikační
předpoklady nemusí prokazovat žadatel o 30denní rybářský lístek.
Martin Drápela, odbor
životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 207
e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz

Povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les

Od 1. 1. 2018 vydávají příslušné obecní úřady ke kácení
dřevin a k uložení náhradní
výsadby závazné stanovisko,
a to v případě, že se jedná
o kácení dřevin pro účely
stavebního záměru, k němuž
bude stavební úřad vydávat
(samostatně, nebo ve spojení s jiným rozhodnutím)
územní rozhodnutí. V ostatních případech budou obecní
úřady vést o povolení kácení
dřevin správní řízení ukončené rozhodnutím (tak jako
doposud). Pro řízení o vydání závazného stanoviska

i pro správní řízení ukončené
rozhodnutím zůstávají shodné náležitosti žádosti.
Roman Slouka, odbor
životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 507
e-mail:
slouka.r@kr-vysocina.cz

Zákon o vodovodech
a kanalizacích

Dnem 1. 1. 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 448/2017,
kterou se mění vyhláška č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů. Touto vyhláškou
došlo k úpravám, doplnění
a změnám například ve vedení provozního deníku
a provozních záznamů provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
obsahu plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,
ale i kontrol kvality surové

vody a dodávané pitné vody.
Vyhláška mimo jiné upravuje
zpracování takzvaného monitorovacího programu, místa
odběrů vzorků v kontrolovaných profilech, doporučenou
a minimální četnost odběrů vzorků vody (takzvané
surové vody, provozní vody
a vody vyrobené) a minimální rozsah požadovaných
úplných, krácených a provozních rozborů. Rovněž
změnila způsob předávání
výsledků rozborů provozovatelem krajskému úřadu a příslušnému správci povodí.
Od 1. 9. 2018 pak uvedená
vyhláška mění způsob výpočtu a kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní
rok (příloha č. 19 vyhlášky)
a členění nákladových položek při výpočtu ceny pro
vodné a stočné (příloha č.
19a vyhlášky).
Iva Olšanová, odbor
životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 266
e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2018
Kraj Vysočina ve spolupráci se kolektivními systémy EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN realizuje další roční soutěže
obcí. Jedná se o hlavní soutěž systému Ekokom a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin. Hodnotí se období IV. čtvrtletí
2017 a první tři čtvrtletí roku 2018, a tedy od 1. 10. 2017 do 30. 9.
2018. Pravidla soutěže i výsledky z minulých ročníků naleznete na webových stránkách kraje na portálu Odpady Vysočiny.
Do hlavní soutěže budou automaticky zařazeny všechny obce
zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých
nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Pro hodnocení Hlavní soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM,
a. s.. Obce jsou rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř nových kategorií: Obce do 300 obyvatel, Obce od 301 do
1 500 obyvatel, Obce od 1 501 do 5 000 obyvatel a Obce
s více než 5 000 obyvateli. V doplňkové soutěži Asekol soutěží

obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL, u doplňkové soutěže Elektrowin
soutěží obce, jež jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin. Pro vyhodnocování
budou použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu
o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti
EKO-KOM, a. s., Praha, a data zaslaná z databáze společností
Asekol, a. s., a Elektrowin, a. s.
Ceny budou obcím předány na slavnostním zakončení soutěže na
začátku prosince 2018.
Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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EVROPSKÝ REGION DUNAJ–VLTAVA
Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti
obyvatel.
Jako sedmý v pořadí převzal předsednictví v Evropském regionu Dunaj–Vltava (dále jen „ERDV“) Kraj Vysočina. Stalo se
tak v polovině ledna 2018 v rámci jednání politického grémia
ERDV, kdy náměstek hejtmana Pavel Pacal převzal pomyslnou předsednickou štafetu z rukou zástupce Dolního Bavorska dr. Olafa Heinricha.
Kromě snahy o celkový rozvoj ERDV chce kraj své jednoleté předsednictví využít k prezentaci vlastních aktivit a oblastí, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků na národní i přeshraniční úrovni. Vedle
tradičních témat ERDV, jako je jazyková ofenziva, vzdělávání nebo
mladí lidé, se tak ERDV nově zaměří například na rozvoj malých obcí,
které jsou základním prvkem sídelní struktury ERDV. „Odliv a stárnutí obyvatelstva, nutnost obnovy, zajištění dostatečných a kvalitních
služeb, mezigenerační soužití, angažovanost apod., to jsou aktuální témata, jež řeší většina malých obcí evropského regionu. Přenesení příkladů dobré praxe v rámci evropského regionu a propojení obcí
se stejnými problémy napomůže ke zlepšení současné situace,“ uvedl
náměstek hejtmana Pavel Pacal.
Ve spolupráci s ostatními šesti partnerskými regiony bude
v roce 2018 realizována řada aktivit pod mottem ERDV jako aktivní
a soudržný region. Jedná se například o středoškolskou studentskou
soutěž, soutěž o nejlepší vesnici ERDV, studijní cesty starostů a angažovaných obyvatel, konferenci dobré praxe v oblasti komunitního rozvoje obcí apod. Široké veřejnosti se ERDV představí v rámci
Evropského dne sousedů, Evropského dne jazyků, Dne seniorů,
akcí k tématu Čistý ERDV a dalšími regionálními prezentacemi.
Pro jednotlivé akce jsou připraveny tematické propagační předměty.
Velké oblibě se těší například cyklobrožura 28 nejhezčích jednodenních výletů ERDV nebo kuchařka Chutě Evropského regionu Dunaj–
Vltava. U studentů je pak velký zájem o brožuru Přehled vysokých
škol v ERDV nebo o stipendijní a hospitační pobyty. Bližší informace o jednotlivých aktivitách budou zveřejňovány na webových strán-

kách Evropského regionu Dunaj–Vltava (www.evropskyregion.cz)
a dále pak na webových stránkách Kraje Vysočina, případně v regionálních médiích.
V rámci vysočinského předsednictví bude dále diskutována možnost
vzniku samostatné právnické osoby, takzvaného Evropského seskupení územní spolupráce (tzv. ESUS). Na přelomu roku předá Kraj Vysočina rotující předsednictví Hornímu Rakousku, jež bude v ERDV
předsedat již podruhé.
Kontaktními osobami Evropského regionu Dunaj–Vltava
v Kraji Vysočina jsou Jan Říčan a Ivona Hájková (Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 16, 587 33 Jihlava).
Evropský region Dunaj–Vltava vznikl na základě dohody
o spolupráci sedmi partnerských regionů (CZ – Kraj Vysočina, Plzeňský a Jihočeský kraj, DE – Horní Falc a Dolní Bavorsko, AT – Horní
a Dolní Rakousko) v polovině roku 2012. Cílem ERDV je rozvoj jeho
území na základě prohlubování stávající nebo navazování nové spolupráce především v sedmi prioritních oblastech, pro které bylo zřízeno
sedm znalostních platforem (Věda & výzkum, Vysoké školy, Podniky
& klastry, Trh práce, Doprava, Cestovní ruch, Energetika).
V jednotlivých partnerských regionech dále funguje po jednom Regionálním kontaktním místě ERDV a v Linci funguje společná Kancelář
ERDV, s jejímiž zástupci lze komunikovat jak v německém, tak českém jazyce.
Více informací na www.evropskyregion.cz.
Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 534
e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA REALIZOVANÝMI VZDĚLÁVACÍMI
AKTIVITAMI ROKU 2017
Ohlédnutí za realizovanými vzdělávacími aktivitami Krajským
úřadem Kraje Vysočina pro obce s pověřeným obecným úřadem,
obce s rozšířenou působností Kraje Vysočina a pro příspěvkové
organizace zřízené Krajem Vysočina v roce 2017.
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 2017 bylo pro obce zajištěno celkem 30 aktivit,
kterých se zúčastnilo celkem 864 účastníků obcí, a 21 aktivit pro
příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 355 účastníků
příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v následující tabulce:
Počet účastníků

Počet organizací

obce

PO

obce

PO

10. 1. 17

0

5

0

53

7. 3. 17

9

1

2

1

11. 4. 17

1

0

1

0

31. 5. 17

0

0

0

0

Ochrana osobních údajů versus registr smluv

24. 1. 17

34

29

12

22

Procesní obstrukce v judikatuře

16. 2. 17

71

x

19

x

Novela zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní

22. 3. 17

26

x

12

x

Novela vyhlášky k rozpočtové skladbě

23. 3. 17

16

x

7

x

28. 3. 17

9

1

5

1

13. 6. 17

1

0

1

0

30. 3. 17

27

26

16

4

4. 4. 17

97

x

27

x

13. 6. 17

74

x

17

x

6. 4. 17

26

28

14

23

25. 4. 17

5

0

5

0

27. 6. 17

5

0

1

0

3. 5. 17

6

0

6

0

18. 7. 17

0

0

0

0

10. 5. 17

28

13

11

6

18. 5. 17

102

x

25

x

Zákon o obcích

25. 5. 17

42

x

16

x

Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní

8. 6. 17

x

8

x

7

Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní

15. 6. 17

x

5

x

4

Úvod do ArcGIS Pro

20. 6. 17

3

0

3

0

Název semináře

Datum konání

I. pololetí

ArcGIS – základní kurz

GIS – pokročilý kurz ArcGIS
Aktuální novela školského zákona a souvisejících právních
předpisů
Prezentace MV ČR k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a možná
úskalí
GIS – data a práce s nimi
GIS – rastrové analýzy
Financování organizací ÚSC v souladu s pravidly veřejné
podpory – teorie a praxe
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
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Počet účastníků

Počet organizací

obce

PO

obce

PO

18. 7. 17

0

0

0

0

24. 10. 17

0

0

0

0

22. 8. 17

0

0

0

0

17. 10. 17

0

0

0

0

29. 8. 17

0

1

0

1

14. 11. 17

2

0

ArcGIS – základní kurz

25. 9. 17

1

0

0

0

GIS – pokročilý kurz ArcGIS

26. 9. 17

0

3

0

1

Vyvlastňování nemovitých věcí

21. 9. 17

x

2

x

1

Cestovní náhrady

3. 10. 17

13

50

9

39

Novela zákoníku práce a aktuální otázky pracovního práva v roce
2017

5. 10. 17

13

39

8

17

Novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

10. 10. 17

4

33

3

23

Správní řád pro začátečníky

25. 10. 17

20

x

12

x

Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky

26. 10. 17

22

55

11

36

Správní řád pro pokročilé

02. 11. 17

62

x

16

x

Ambice Kraje Vysočina v oblasti řízení veřejných služeb

2. 11. 17

x

1

x

1

První praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

9. 11. 17

91

x

21

x

Inventarizace majetku a závazků

15. 11. 17

20

55

8

36

Metodika vymezování územní systém ekologické stability
(ÚSES)

21. 11. 17

28

x

11

x

Odborné přednášky pro veřejnou správu

30. 11. 17

6

x

3

x

864

355

Název semináře

Datum konání

II. pololetí
GIS – rastrové analýzy

GIS – data a práce s nimi

Úvod do ArcGIS

Celkem účastníků

Pro rok 2018 se opět připravuje katalog centralizovaného vzdělávání, který bude obsahovat témata určená jak pro obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, tak pro
příspěvkové organizace. Katalog bude na úřady a organizace zaslán obvyklým způsobem, a tedy pro uvedené obce do e-mailových schránek tajemníků, pro příspěvkové organizace zavěšením
na Portálu příspěvkových organizací.

Všechny vzdělávací aktivity budou také uvedeny v aplikaci Kalendář akcí Kraje Vysočina, kde budou rozdělené dle zaměření
pro jednotlivé cílové skupiny.
Jana Činčárová, oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 151
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
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VYSOČINA BUDE V ROCE 2018 VIDĚT
Památky, přírodu, sportovní
vyžití i akce celorepublikového významu bude v novém roce
propagovat Vysočina Tourism, aby podpořila cestovní ruch
v našem kraji a cestovatele navedla na to nejzajímavější, co mohou
na Vysočině vidět, zažít nebo objevit. „Veškerou naši komunikaci, a to nejen v letošním roce,
bude spojovat přídavné jméno
čistý v nejrůznějších významech
a červený point, který známe
z on-line map a který bude beze
slova zvát za zážitky na Vysočinu,“ uvedl ředitel Vysočina
Tourism Tomáš Čihák s tím, že
Vysočina bude vidět v on-line
prostředí, na sociálních sítích, ale
také v novinách nebo cestovatelských časopisech a zvát bude rodiny s dětmi i dospělé cestovatele
také prostřednictvím rádií.

Články, tiskové zprávy, ale rovněž
inzeráty nebo webové bannery
budou v zimních měsících vybízet na lyže, běžky nebo třeba na
biatlonový okruh v Novém Městě na Moravě. Na jaře přijde na
řadu cyklistika, turistické okruhy i akce spojené s otevíráním
památek. Léto bude například
reflektovat chlouby Vysočiny – památky UNESCO, čistou
přírodu, významné sportovní
a kulturní akce i známé osobnosti –
a podzim bude mimo jiného patřit gastronomii, folkloru, pěším
stezkám i tipům na výlety v barvách padajícího listí. „V průběhu celého roku si navíc budeme
připomínat sto let od založení
ČSR na území Vysočiny. Proto budeme zvát na procházku
Vysočinou a přibližovat sto let
staré lidské osudy, zajímavé pří-

běhy, sportovní události i vzpomínky vybraných míst, které se
do historie jednoznačně zapsaly,“ doplnila Monika Brothánková z Vysočina Tourism s tím,
že toto významné téma, které je
ve spojení s CzechTourism hlavním komunikačním tématem
roku 2018, má vztah i k vydání nové brožury Sto let příběhů,
lidských osudů, architektury
i sportu a kultury na Vysočině
a se zprovozněním nového webu
www.vysocina100let.cz.
Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism letos oslaví deset let svého
fungování. Dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů
v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku
Vysočiny. Letos ji bude pre-

zentovat na deseti českých
i zahraničních veletrzích, tradičně připravuje letní a zimní vydání e-Turistických novin
Vysočiny, tištěný turistický magazín, účastní se významných
sportovních i kulturních událostí, spravuje turistický portál
www.region-vysocina.cz,
zajišťuje činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office
a kancelář konferenční turistiky
Vysočina Convention Bureau,
zajišťuje takzvané press tripy pro
novináře a výhledově plánuje zavedení turistické karty Vysočiny.
Monika Brothánková,
Vysočina Tourism, p. o.
tel.: 734 362 801
e-mail: monika.brothankova@
vysocinatourism.cz

VELETRH MEZINÁRODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
TENTOKRÁT V JIHLAVĚ
Ve středu 17. 1. 2018 uspořádal Kraj Vysočina další z Veletrhů mezinárodních příležitostí, který byl tentokrát určen pro studenty středních škol z Jihlavy a okolí. Odbor školství, mládeže a sportu ve
spolupráci s neziskovou organizací Hodina H, Zdravým krajem Vysočina a městem Jihlava pozvaly desítku prezentujících, aby představila studentům možnosti, jak se zapojit do mezinárodního prostředí.
Akce se zúčastnilo osm školních skupin z pěti škol z Jihlavy a dvě
zástupkyně školního parlamentu z gymnázia v Telči. Veletrh během
jediného dne navštívilo 210 studentů.
Studenti se s nabídkou prezentujících mohli detailně seznámit v malých diskusních skupinkách po 3–5 studentech. Hodina H za pomoci
zahraničních dobrovolníků ze Španělska a Maďarska přiblížila Evropskou dobrovolnou službu a programy pro mládež Erasmus+. Kraj
Vysočina a Evropský region Dunaj–Vltava a město Jihlava představily svoji nabídku mezinárodních aktivit, stipendijních programů
a soutěží. Nebyly opomenuty ani anglicky orientované příležitosti,
a tak se studenti dozvěděli mnoho zajímavých informací od Fulbrightovy komise a Centra pro talentovanou mládež. Jak sehnat brigádu, práci v zahraničí nebo se zúčastnit dobrovolnických workcampů,
takové informace získali studenti u stolečků Eures - Evropská síť
pracovních míst, Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit a Tamjdem. Záležitosti ohledně Evropské unie a evropských fondů diskutovali studenti u stánku Eurocentra Jihlava a Europe Direct Jihlava.
Veletrh mezinárodních příležitostí přilákal jak školy zřizované krajem (Střední škola stavební Jihlava, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Telč), tak i školy soukromé (Farmeko
a Škola ekonomiky a cestovního ruchu).

Reakce studentů byly velmi pozitivní a ochotně se zapojovali do diskuse. I pedagogové, kteří studenty doprovázeli, byli
s formou a obsahem veletrhu spokojeni.
Jana Matoušková, Adéla Veselá (Gymnázium Telč): „Nevěděly jsme přesně, co od této akce očekávat, ale jsme nadšené a příjemně překvapené. Nabídka prezentujících je široká
a dozvěděly jsme se spoustu užitečných a potřebných informací. I tato forma veletrhu je skvělá a pro nás studenty velmi zajímavá.“
Mgr. Olga Parkanová (učitelka NJ, Gymnázium Jihlava): „Když
jsem se o veletrhu dozvěděla, ihned jsem oslovila své studenty
a podařilo se mi sestavit skupinu 33 účastníků. Tato akce je
zajímavá jak nabídkou, tak formou. Již nyní víme, že informace získané na veletrhu budou studenti prezentovat svým spolužákům na takzvaných třídních hodinách.“
I sami prezentující ocenili formu a množství studentů, se kterými mohli osobně diskutovat a bezprostředně reagovat na
jejich dotazy. Všichni přislíbili účast i na dalších veletrzích,
které se budou konat 8. února v Havlíčkově Brodě v Klubu
OKO, 8. března ve Žďáře nad Sázavou a 5. dubna v Třebíči.
Místa konání veletrhu ve Žďáře nad Sázavou a Třebíči budou
včas upřesněna na www.kr-vysocina.cz.
Jana Čermáková, odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 939
e-mail: cermakova.j@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysoèina si vás dovoluje pozvat na

VELETRH MEZINÁRODNÍCH PØÍLEŽITOSTÍ
Akce je urèena pøedevším pro žáky støedních škol
Termíny a místo:
• Ètvrtek 8. února 2018 – Havlíèkùv Brod, Klub OKO, Smetanovo námìstí 30
• Ètvrtek 8. bøezna 2018 – Žïár nad Sázavou
• Ètvrtek 5. dubna 2018 – Tøebíè
Na veletrhu se budete moci seznámit s aktivitami následujících institucí, mezinárodních programù
a projektù:
Dùm zahranièní spolupráce–Erasmus+, eTwinning
Kraj Vysoèina
Evropská dobrovolná služba
AFS
Eurodesk
Tamjdem
INEX-SDA
Evropský region Dunaj–Vltava
Eurocentrum Jihlava
Fulbrightova komise
Europe Direct Jihlava
a další
Eures Jihlava
Kontaktní osoba:
Jana Èermáková, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úøad Kraje Vysoèina,
e-mail: cermakova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 939

Forma dotačního titulu
(Zásady ZK, Pravidla
RK, Grantový program
FV, příp. jiný)

Grantový program FV

Grantový program FV

Grantový program FV

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Pravidla RK

Název dotačního titulu (oficiální název
DT)

Jednorázové akce 2017

Sportoviště 2017

Sportujeme 2017

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na pořádání
rukodělných a řemeslných
volnočasových aktivit pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na účast
na mistrovství Evropy a světa ve
sportovních disciplínách

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na pořádání
mistrovství ČR, Evropy a světa

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
přidělení statutu Krajských center
talentované mládeže a jejich podporu

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na pořádání
celoročních volnočasových aktivit pro
děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na pořádání
krajských a vyšších kol postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
přidělování dotací na celoroční
sportovní a volnočasové aktivity pro
handicapované děti, mládež a dospělé

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování stipendia pro studium
na zahraničních středních školách v
partnerských regionech č. 12/2015

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na dofinancování
evropských vzdělávacích projektů č.
14/2014

Školy, školská
zařízení, NNO

FO

NNO

Školy, školská
zařízení, NNO

NNO

Právnická osoba se
statutem KCTM

Školy, NNO

500 000

120 000

500 000

450 000

2 000 000

5 217 860

500 000

700 000

490 000

2 500 000

3 000 000

1 200 000

Objem vyhlášeného/
předpokládaného
dotačního titulu 2018
(Kč)

20 (40)

100

50

40

40

40

50

40

80

40

30-40

40

Výše
dotace v
% (podíl
kraje)

5 000

0

10 000

4 000

5 000

není
stanovena

5 000

3 000

20 000

10 000

10 000

10 000

Minimální
dotace
v Kč

50 000

59 000

40 000

40 000

70 000

není
stanovena

50 000

40 000

50 000

60 000

100 000

50 000

Maximální
výše dotace
v Kč

2-zář

2-zář

2-srp

2. 7./2. 8.

2-čvc

2-srp

2-srp

2-srp

2-čvc

2-srp

2-srp

2. 7./2. 8.

Vazba na PRK
(uveďte číslo
opatření na které
má DT vazbu)

OŠMS/
Čermáková

OŠMS/
Čermáková

OŠMS/
Čermáková

OŠMS/Kacetlová

OŠMS/Kacetlová,
Němcová

OŠMS/Kastner

OŠMS/Beneš

OŠMS/Beneš

OŠMS/Kacetlová

OŠMS/Němcová,
Kastner

OŠMS/Horký,
Beneš

OŠMS/
Čermáková,
Kacetlová

Gestor dotačního
titulu (odbor/
kontaktní osoba)

celoročně

1. 5.–31. 5.

1. 1.–30. 3.

celoročně

1. 11.–30. 11.

1. ZK roku do 30. 6.
(žádosti na další rok)
- přesný termín není
stanoven

1. 1.–31. 10.

1. 1.–31. 10.

duben

13. 3.–23. 3.

13. 3.–24. 3.

13. 3.–24. 3.

Datum příjmu žádostí
(od–do; pokud je
znám, jinak uveďte
alespoň měsíc)

ZPRAVODAJ

Dotace na dofinancování
evropských vzdělávacích
projektů

Stipendium (dar) na studium na
zahraničních středních školách

Dotace na celoroční sportovní
a volnočasové aktivity pro
handicapované děti, mládež a
dospělé

Podpora organizace krajských a
vyšších kol postupových soutěží
a přehlídek pro děti a mládež

Dotace na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti
a mládež

Podpora koordinace výchovy
sportovní mládeže

Poskytování dotací na podporu
organizátorů MČR, Evropy a
světa

Školy, NNO

NNO, školy

Dlouhodobé sportovní a
tělovýchovné aktivity v regionu

Poskytování dotací na podporu
sportovců, kteří reprezentují
Kraj na mistrovství Evropy a
mistrovství světa ve sportovních
disciplínách

NNO, obce, školy

Nezbytná drobná údržba
sportovních a tělovýchovných
zařízení, výstavba, modernizace
a rekonstrukce sportovních a
tělovýchovných zařízení většího
rozsahu

NNO

NNO, obce, svazky
obcí, školy

Jednorázové volnočasové
aktivity pro děti, mládež a
dospělé včetně zapojení široké
veřejnosti, u kterých je kladen
důraz na prvek dobrovolnosti
s aktivním zapojením účastníků

Pořádání technických,
přírodovědných a řemeslných
volnočasových aktivit pro děti
a mládež

Možní příjemci
podpory (uveďte
výčet možných
příjemců - stačí typy
příjemců)

Podporované aktivity (stručný
popis toho co je v rámci DT
podporováno)

Dotační tituly oddělení mládeže a sportu pro rok 2018
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