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NOVÁ DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE
VYSOČINA OD ROKU 2019
Zastupitelstvo kraje na svém červnovém zasedání schválilo změny v dotační politice kraje, které
budou platné od roku 2019. V současné době je
možné požádat kraj o dotaci v rámci několika desítek dotačních titulů, jež však mají rozdílnou formu vyhlášení (zásady ZK, pravidla RK, grantové
programy FV), odlišné formuláře žádostí, závěrečných vyúčtování, smluv o poskytnutí dotace či
podmínky dokládání dalších nezbytných údajů. Od
roku 2019 by se měly všechny programy sjednotit
pod hlavičkou Fondu Vysočiny, díky čemuž budou
mít jednotný charakter, stejný formulář žádosti atp.
V rámci fondu budou vyhlašovány rovněž programy,
kde i nadále bude zachován nesoutěžní charakter
(např. Program obnovy venkova Vysočiny). Všechny změny jsou vedeny s úmyslem co nejvíce zpřehlednit celý systém poskytování dotací pro žadatele.
Již v tuto chvíli lze zmínit několik pozitivních
změn, jež budou mít dopad na žadatele. V rámci
Fondu Vysočiny dosud platilo, že doplňování chybějících příloh nebylo možné. Nově bude platit, že
pokud žadatel některou z příloh zapomene doložit,
bude vyzván prostřednictvím e-mailu k jejímu doplnění do sedmi kalendářních dnů. Další kvitovanou změnou ze strany žadatelů jistě bude možnost
nedodržení celkových nákladů akce bez následného krácení dotace, a to za podmínky, že žadatel

dodrží minimální procentuální podíl stanovený programem a celý projekt zrealizuje.
První dotační tituly na rok 2019 bude vyhlašovat
prosincové zastupitelstvo kraje spolu s rozpočtem
kraje na daný rok, zároveň již v tuto dobu budou
známy také všechny programy, jež budou pro rok
2019 připraveny. Potenciální žadatelé tak budou
mít už na konci tohoto roku přehled, které dotační
tituly budou v následujícím roce vyhlášeny, a budou se moci na jejich čerpání připravit a rozvrhnout
si vlastní zdroje kofinancování.
Celková suma pro rozdělení mezi programy bude
nově vázána na daňové příjmy kraje. V roce 2019
je Kraj Vysočina připraven mezi žadatele rozdělit
ze svých daňových příjmů až 5,5 %, což odpovídá
více než 290 milionům Kč.
Nová pravidla dotační politiky Kraje Vysočina nejsou vztažena k administraci programů, jež se řídí
krajem neovlivnitelnými pravidly, například kotlíkové dotace nebo přidělování studijních stipendií,
vyrovnávacích plateb či financování sociálních
služeb.
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Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

ŽÁDOSTI O DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ
ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OD ROKU 2019
DLE NOVÝCH PRAVIDEL
S ohledem na sjednocení poskytování dotací
Krajem Vysočina pouze prostřednictvím Fondu
Vysočiny se mění i pravidla pro poskytování dotací na zpracování územních plánů obcí. Dotace
pro rok 2019 budou tedy přijímány a poskytovány již dle nových pravidel.
Dne 19. 6. 2018 schválilo zastupitelstvo kraje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování
dotací z Fondu Vysočiny č. 07/18. Přijetím těchto zásad jsou zrušeny všechny dosavadní zásady a pravidla, podle kterých byly dotace v našem
kraji poskytovány. Jsou tedy zrušeny i „naše“ zásady pro poskytování dotací na územní plány č.
08/17 ze dne 28. 3. 2018. Zrušením těchto zásad
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je také zrušen termín pro sběr žádostí o dotace
na rok 2019. V letošním roce proto již nebudeme
přijímat žádosti o dotace do 30. 9. 2018.
Dotační titul na poskytování dotací na zpracování prvního pořízení územního plánu podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, připravujeme i v rámci Fondu Vysočiny. Pro obce je důležité, že princip poskytování dotací, výše dotace,
procento částky a požadavky na doklady přikládané k žádosti budou v podstatě zachovány.
Co se zásadně mění, je způsob vyhlašování dotačního programu, který nyní bude vyhlašován
každoročně.
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ŽÁDOSTI O DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ
ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OD ROKU 2019
DLE NOVÝCH PRAVIDEL
Příjem žádostí o dotace předpokládáme v měsících únor
až březen 2019 (termín bude
upřesněn podle schválení dotačního titulu zastupitelstvem
kraje).

Vzhledem k těmto novým
skutečnostem žádáme obce
o pochopení nutnosti nové
úpravy dotačního titulu
a všech změn, jež ji provázejí. O všech dalších krocích

budeme obce bezprostředně informovat, aby nový termín k podávání žádostí byl
ke spokojenosti všech řádně
zabezpečen.

Lenka Ryšavá,
odbor územního plánování
a stavebního řádu
tel.: 564 602 270
e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ
A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ZA ROK 2017
V polovině měsíce června 2018 ukončili kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2017. Z celkového počtu 704
obcí a 63 DSO v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 625
obcí a 46 DSO. Ostatní obce a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit profesionálními auditory.
Od srpna do konce roku 2017 vykonali krajští kontroloři dílčí přezkoumání hospodaření u 435 obcí a 46 DSO. Z tohoto počtu si 334
obcí vyžádalo provedení dílčího přezkoumání dobrovolně nad rámec
zákonné povinnosti, neboť tak získaly čas pro nápravu případně zjištěných chyb a nedostatků ještě do konce aktuálního účetního období. Využilo toho 18 obcí, které zjištěné chyby v hospodaření stačily
v roce 2017 napravit. Při dílčích přezkoumáních za rok 2017 nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření 76 % obcí a 96 %
DSO.
Od konce ledna do poloviny června 2018 provedli kontroloři krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová (tzv. konečná) přezkoumání
hospodaření obcí a DSO za rok 2017. Chyby a nedostatky v hospodaření byly uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření u 201 obcí, a tedy 32 % obcí, jejichž hospodaření přezkoumával
krajský úřad, a u tří DSO.
Proti předchozímu roku bylo celkově zjištěno více nedostatků v oblasti účetnictví a inventarizací majetku a závazků. Relativně největší meziroční zhoršení zaznamenali kontroloři, když ověřovali plnění
povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Jednalo se zejména o nezveřejňování schválených rozpočtových opatření, návrhů rozpočtu nebo závěrečných účtů. Často zjistili, že obce nehospodaří podle schváleného
rozpočtu, protože orgány obce neschvalují rozpočtová opatření před
provedením příslušného rozpočtového výdaje.
Za neplnění povinností podle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, převážně spočívající v nezveřejňování dokumentů, uložil krajský úřad pokuty 45 obcím (prokázáno bylo více
než sto přestupků).
Pokud jde o další zákonné povinnosti, které nejsou plněny, obce opomínají zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací nebo
na profilu zadavatele nezveřejňují smlouvy uzavřené podle zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Stále se vyskytují případy, kdy zasedání zastupitelstva obce neprobíhají nejméně jednou za tři měsíce, nejsou dostatečně zveřejňovány
informace o konání a programu jednání zastupitelstva obce nebo zápisy z těchto jednání postrádají některé z povinných náležitostí.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad ověřil, že 22
obcí dosud neodstranilo nedostatky zjištěné v předchozích letech.
Kromě toho kontroloři v závěru zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření upozornili dvě obce na rizika, která by mohla mít negativní
dopad na jejich budoucí hospodaření, a dalších 37 obcí a devět DSO
na některé potenciálně rizikovější skutečnosti v jejich hospodaření,
a to především na překročení standardních hodnot vybraných poměrových ukazatelů hospodaření.
Poprvé za rok 2017 bylo předmětem přezkoumání hospodaření fiskální pravidlo, a tedy ověřování, zda dluh územních celků nepřekročil 60 % průměru jejich příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky
podle stavu ke dni 31. 12. 2017. Ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad uvedl u 36 obcí, že dluh
obce k 31. 12. 2017 překročil 60 % průměru příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky. Současně byly tyto obce ve zprávách upozorněny,
o jakou částku jsou povinny snížit v roce 2018 svoje zadlužení (musí
to být 5 % rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky). Ve většině případů se jedná o relativně malé částky.
Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za
rok 2017 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechozím obdobím větší
počet chyb a nedostatků, a to zejména v účetnictví, v provádění inventarizací a v rozpočtovém procesu. Zvýšil se také počet obcí, jimž
byly uloženy pokuty za přestupky spočívající v nezveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření i veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací). Na druhou stranu však
nebyla zjištěna tak závažná rizika, aby mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit budoucí hospodaření obcí a DSO.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2017 je zveřejněno na
internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde jsou rovněž
k dispozici přehledy o možných přestupcích obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO.
Michal Ňachaj,
odbor kontroly
tel.: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz
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STOVKY DĚTÍ SI ZPESTŘILY VÝUKU
CYKLISTICKOU ŠTAFETOU KLIMATOUR
Letos se uskutečnil už sedmý
ročník ekologické cykloštafety Klimatour. Peloton cyklistů propojil základní a mateřské školy v Okříškách,
Starči, Želetavě, Lesonicích,
Jakubově u Moravských Budějovic a Šebkovicích. Akce
proběhla pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
„Peloton spojuje obce a školy
v Kraji Vysočina. Propaguje
zdravý životní styl a ekologickou dopravu. Podporuje chování šetrné k životnímu prostředí,
vůli k zachování dobrého klimatu a také sousedskou sounáležitost. Prostřednictvím cykli-

stického pelotonu si mezi sebou
školy předávají symbolickou
štafetu, ať už se jedná o výrobek samotných žáků nebo například publikaci o obci,“ uvedl
radní Martin Hyský.
Do letošního ročníku ve dnech
19.–21. června 2018 se zapojilo více než pět stovek žáků,
kteří si vždy na úvod nachystali různá vystoupení. Například ve Starči předvedly děti
skladbu s bubnováním na židle,
v Želetavě zase taneční a hudební vystoupení, jež nacvičily
v rámci školní akademie. Během programu, který potom ve
spolupráci s Krajem Vysočina
nachystal Spolek KUŠ a Státní

zdravotní ústav, se děti účastnily soutěží a odpovídaly na otázky na témata ochrany životního
prostředí a třídění odpadů. Zúčastnily se kvízu k bezpečné
jízdě na kole nebo si vyzkoušely poskytování první pomoci. Velký úspěch měla hymna
Klimatour, již si žáci v každé
škole zazpívali společně s organizátory. Se svými učiteli
potom využili možnost připojit
se k pelotonu a část cesty jej na
kole doprovodili. K pelotonu se
připojil také zástupce Evropského regionu Dunaj–Vltava,
kterému Kraj Vysočina letos
předsedá.
Akci Klimatour 2018 podpo-

řili i regionální výrobci s malou ukázkou svých produktů.
Ve Starči nachystala pro děti
občerstvení Cukrárna U Sandrů a v Lesonicích umožnila
Rolnická společnost Lesonice
ochutnávku čerstvých mléčných výrobků v nově otevřené
podnikové prodejně. V Šebkovicích se na zajištění občerstvení podílela Jatka Šebkovice
a své výrobky představily také
společnosti Litobal a Veli.
Gabriela Janoušková,
odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 586
e-mail:
Janouskova.G@kr-vysocina.cz

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NEZNAMENÁ JEN VÝSTAVBU DOMÁCNOSTÍ
Na výstavbu a vybavení
transformovaných
domácností pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením čerpá Kraj Vysočina už
sedm let dotace z evropských
fondů. Přechod z ústavního
typu péče na péči komunitní
ale nespočívá jen ve výstavbě
domů pro bydlení a zřizování
doprovodných ambulantních
služeb pro obyvatele regionu. „Ačkoli se finančním objemem jedná o nejnáročnější
aktivitu celého procesu, není
jediná. Neméně důležité je
následné poskytování služeb,
přičemž existuje vysoké riziko přenosu ústavních prvků
do komunitní služby,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
Tyto tendence mohou mít jak

klienti, tak zaměstnanci zařízení v přímé péči i ve vedoucích pozicích. S tím, aby
ústav doopravdy zůstal „za
dveřmi“, pomáhají evropské
fondy prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Příspěvkové organizace
Kraje Vysočina Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj
a Domov ve Zboží čerpají z Výzvy 37 od roku 2016
a prostřednictvím Výzvy 66
od začátku roku 2018 potřebné zdroje v celkové výši 16,2
milionu korun, na kterých se
Kraj Vysočina povinně podílí
5 % nákladů (800 tisíc korun).
Do současnosti přitom bylo
vyčerpáno 7,3 milionu korun.
Dva projekty budou úspěšně ukončeny ještě letos, další dva v roce 2019 a poslední

v roce 2021. Další zdroj financí nabídne připravovaná
Výzva 89, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku.
Realizovanými
aktivitami
projektů jsou podpora klientů
žijících v komunitě (sociálně
rehabilitační a terapeutické
aktivity), podpora aktivit cílených na zaměstnávání klientů na chráněném i běžném
trhu práce a podpora zaměstnanců (v přímé péči i v managementu organizací) formou
dalšího vzdělávání, supervize, příkladů dobré praxe
apod. Součástí je také evaluace dopadu projektových
aktivit na život klientů a propagace vzniklých služeb.
V případě Domova ve Zboží,
který do transformace teprve
vstupuje, se jedná o aktivity
připravující klienty a zaměst-

nance zařízení na tento proces, a to včetně zpracovaného
transformačního plánu.
V aktuálním programovém
období najde mimo ústav novou adresu 136 klientů ústavů sociální péče (Domov
Háj, Domov Kamélie Křižanov a Domov ve Zboží). Kraj
Vysočina plánuje ještě vybudovat novou kapacitu komunitního bydlení pro dvanáct
klientů z Domova ve Věži.
Během několika týdnů zahájí
Kraj Vysočina například práce na transformovaném bydlení v Třešti.

Martin Fejt,
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 836
e-mail: fejt.m@kr-vysocina.cz
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Střet zájmů
V částce 56/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 6. 2018 byl pod
č. 112 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
30. 6. 2018 (část 1. 6. 2019).
Soczab
V částce 47/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 5. 2018 byl pod
č. 92 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 6. 2018, část 1.
1. 2019).
Daně, řád na ně
V částce 48/2018 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2018 byl pod
č. 94 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Voda
V částce 56/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 6. 2018 byl pod
č. 113 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2019 (část dnem vyhlášení,
část 1. 1. 2021).
Rovnocennost vzdělání úředníků ÚSC
V částce 54/2018 Sbírky zákonů vydané dne 15. 6. 2018 byla
pod č. 108 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 304/2012 Sb., o uznání rov-

nocennosti vzdělání úředníků
územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016
Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2018.
Zozka
V částce 54/2018 Sbírky zákonů vydané dne 15. 6. 2018 byla
pod č. 109 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2018.
Kyber super bezpečnost
V částce 43/2018 Sbírky zákonů vydané dne 28. 5. 2018 byla
pod č. 82 publikována vyhláška o bezpečnostních opatřeních,
kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti
a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Vitaminy a kalcium pro děti
V částce 66/2018 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2018 bylo
pod č. 128 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky
ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení
vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2018.
Povodně
V částce 40/2018 Sbírky zákonů vydané dne 18. 5. 2018 byla
pod č. 79 publikována vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejich dokumentace.
Vyhláška nabývá účinnosti

dnem 1. 6. 2018.
Daň z nabytí nemovitých věcí
V částce 65/2018 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2018 byla
pod č. 127 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2019 (část 1. 7. 2018).
Baníci a výbušniny
V částce 46/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 5. 2018 byl pod
č. 91 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 6. 2018.
Mučicí a smrticí zboží
V částce 46/2018 Sbírky zákonů vydané dne 31. 5. 2018 byl
pod č. 90 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008
Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito
pro výkon trestu smrti, mučení
nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související,
a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 6. 2018.
Genetika podle Nagoje
V částce 48/2018 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2018 byl pod
č. 93 publikován zákon o podmínkách využívání genetických
zdrojů podle Nagojského protokolu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
20. 6. 2018.
Cestovky
V částce 56/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 6. 2018 byl pod

č. 111 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.
7. 2018.
Vzdělávání
V částce 39/2018 Sbírky zákonů vydané dne 15. 5. 2018 byla
pod č. 77 publikována vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání
pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy
a specializační vzdělávání.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 30. 5. 2018.
Vínečko bílé
V částce 41/2018 Sbírky zákonů vydané dne 21. 5. 2018 byla
pod č. 80 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
254/2010 Sb., kterou se stanovuje seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních
tratí.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 5. 6. 2018.
Množení a rozmnožování I
V částce 49/2018 Sbírky zákonů vydané dne 5. 6. 2018 byla
pod č. 95 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
332/2006 Sb., o množitelských
porostech a rozmnožovacím
materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných
druhů a jeho uvádění do oběhu.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 20. 6. 2018.
Množení a rozmnožování II
V částce 49/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 6. 2018 byla pod č.
96 publikována vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných
rodů a druhů a jeho uvádění do
oběhu.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 20. 6. 2018.
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Občanky a pasy
V částce 54/2018 Sbírky zákonů vydané dne 15. 6. 2018 byla
pod č. 107 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
400/2011 Sb., kterou se provádí
zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2018.

Vyhláška nabývá
dnem vyhlášení.

Atestace
V částce 58/2018 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2018 byla
pod č. 118 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného
kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).

Sportovci
V částce 68/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 6. 2018 byla pod
č. 134 publikována vyhláška,
o stanovení formátu a struktury
datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace
a žadatelé o podporu zapisují
údaje do rejstříku, který slouží
k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.
Vyhláška nabývá účinnosti

účinnosti

Přípravky na floru
V částce 67/2018 Sbírky zákonů vydané dne 28. 6. 2018 byla
pod č. 132 publikována vyhláška
o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 13. 7. 2018 (část 1. 1. 2020).

dnem 1. 7. 2018.
Školní hodiny
V částce 61/2018 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2018 bylo
pod č. 123 publikováno nařízení
vlády, o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
Šťastné zemědělství
V částce 64/2018 Sbírky zákonů vydané dne 22. 6. 2018 bylo
pod č. 126 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro
oblasti pravidel podmíněnosti
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a důsledků jejich porušení pro
poskytování některých zemědělských podpor.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2018 (část 1. 1. 2019).
Seznam zboží s regulovanými
cenami
V částce 45/2018 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 5. 2018 bylo pod
č. 87 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 02/2018, kterým se mění
seznam zboží s regulovanými
cenami pro rok 2018.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 05/2018 ze
dne 11. května 2018 a nabývá
účinnosti 1. září 2018.
Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

NEPOZORNOST ZABÍJÍ
POLICISTÉ NA VYSOČINĚ SE ZAMĚŘÍ NA ŘIDIČE
TELEFONISTY
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v průběhu
letních prázdnin zapojí do celorepublikové kampaně s názvem Nepozornost zabíjí, která je zaměřena na řidiče používající při řízení
vozidla hovorové zařízení.
Tento projekt je realizován jako komunikační kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu a je založen především na emocích. Ukazuje děti, jichž se případné zranění či smrt rodičů dotýká nejvíce.
Cílem kampaně je upozornit řidiče, že telefonování nebo psaní
SMS zpráv při řízení vozidla patří mezi časté přestupky, kvůli kterým vzniká celá řada dopravních nehod. Z tohoto důvodu chceme
upozornit na to, že používání mobilního telefonu při řízení je velmi
nebezpečně a může mít nedozírné následky. Řidič, jenž při řízení
motorového vozidla používá mobilní telefon a nevěnuje se plně řízení, je nebezpečný nejen sám sobě, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. V případě, že za volantem telefonuje, pohybuje
se na sociálních sítích nebo píše SMS zprávu, je při řízení vozidla
ovlivněn stejně, jako by měl v krvi 0,8 promile alkoholu. Pokud pojede padesátikilometrovou rychlostí a na pět sekund se v důsledku
sledování mobilního telefonu přestane věnovat řízení, ujede za tu
dobu 90 metrů – to je jako celé fotbalové hřiště. S vyšší rychlostí
se tato vzdálenost přirozeně prodlužuje. Při devadesátikilometrové
rychlosti je to 125 metrů, a při stotřicetikilometrové rychlosti dokonce 180 metrů, a to jsou dvě fotbalová hřiště.
Začátkem prázdnin jsme v našem kraji kampaň realizovali
v sobotu 30. června a v neděli 1. července na těchto místech:
- sobota 30. června od 12.00 do 15.00 hod.
místo: silnice I/38, Čížov, u hotelu Býk

- neděle 1. července od 8.00 do 10.00 hod.
místo: 111. km dálnice D1, směr Praha
Osoba, která řídí vozidlo a při řízení v ruce drží hovorové zařízení,
se vždy dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zákon číslo 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, hovoří jasně: „Řidič nesmí
při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“ V případě, že
policisté u řidiče takovéto jednání zjistí, mohou mu na místě v příkazním řízení uložit pokutu až do výše jednoho tisíce korun. V případě správního řízení je tato sankce ještě vyšší. V obou případech
se přestupci do karty řidiče připisují dva trestné body.
Pokud si uvědomíme, že na českých silnicích každoročně zemře
přes pět set lidí (na Vysočině v minulém roce zemřelo v souvislosti s dopravní nehodou celkem 39 osob – 29 osob zemřelo přímo
při dopravní nehodě a dalších deset zemřelo následně ve zdravotnickém zařízení) a počet závažných nehod způsobených telefonováním řidičů dlouhodobě roste, měli bychom se při každém
zazvonění mobilního telefonu zodpovědně zamyslet a říci si, že při
řízení vozidla hovorové zařízení do ruky nepatří.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel.: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA REALIZOVANÝMI VZDĚLÁVACÍMI
AKTIVITAMI V I. POLOLETÍ ROKU 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení lidských zdrojů vzdělávací aktivity, které jsou nabízeny obcím Kraje Vysočina s pověřeným obecním 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 náNázev semináře

kladů. V průběhu I. pololetí roku 2018 bylo pro obce zajištěno
celkem devět aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 274 účastníků obcí, a pět aktivit pro příspěvkové organizace, jichž se
zúčastnilo celkem 224 účastníků příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden
v následující tabulce:
Datum
konání

Počet účastníků
Obce
PO

Počet organizací
Obce
PO

I. pololetí

Portál PO

11. 1. 18
16. 1. 18
22. 1. 18
23. 1. 18
30. 1. 18
1. 2. 18
7. 2. 18
9. 2. 18

0
0
0
0
0
0
0
0

14
29
15
17
15
8
13
9

0
0
0
0
0
0
0
0

12
20
10
14
10
7
8
7

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů

24. 1. 18

13

0

10

0

6. 2. 18
5. 6. 18
6. 3. 18
13. 3. 18
17. 4. 18
1. 2. 18
22. 2. 18
1. 3. 18
28. 3. 18
11. 4. 18
22. 3. 18
12. 4. 18

1
0
1
0
3
10
45
2
6
6
0
35

0
2
0
1
1
0
0
0
3
0
52
31

1
0
1
0
2
5
13
1
3
4
0
14

0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
39
23

19. 4. 18

7

0

6

0

20. 3. 18
24. 5. 18
6. 6. 18
26. 6. 18

76
0
0
69
274

0
8
6
0
224

20
0
0
55

0
6
5
0

GIS – základní kurz ArcGIS
GIS – data a práce s nimi
GIS – úvod do ArcGIS Pro
GIS – rastrové analýzy
Zákon o obcích
Dokazování ve správním řízení
Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy)
Protokol a etiketa jako nedílná součást moderního úřadu
Metodika pro úpravu spisového, skartačního a archivního řádu
Veřejné zakázky (akreditovaný vzdělávací program MV ČR)
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, provozování
linkové osobní
Novela stavebního zákona
Školení EZAK – profil zadavatele
Vymáhání bagatelních nedoplatků obcemi
Celkem účastníků
Pro II. pololetí roku 2018 se opět připravuje katalog centralizovaného vzdělávání, který bude obsahovat témata určená
jak pro obce s pověřeným obecným 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, rozdělené dle zaměření pro jednotlivé cílové skupiny.
Denisa Nohová,
oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 418
e-mail: Nohova.D@kr-vysocina.cz
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EVROPSKÝ REGION DUNAJ–VLTAVA:
AKTUALITY Z VYSOČINSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
Evropský regionu Dunaj–Vltava (dále jen „ERDV“) je partnerské uskupení sedmi regionů (Kraj Vysočina, Jihočeský a Plzeňský kraj, Dolní a Horní Rakousko, Horní Falc a Dolní Bavorsko),
jež spolupracují v řadě oblastí s cílem rozvoje přeshraniční spolupráce a zkvalitnění životního prostoru pro jejich obyvatele.
V rámci rotujícího předsednictví převzal v lednu 2018 pomyslnou předsednickou štafetu Kraj Vysočina, který své předsednictví zaměřil na podporu komunitního rozvoje malých obcí,
lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel.
„V plánu aktivit, na jehož realizaci se podílí všech sedm regionů, však nechybí akce na podporu dlouhodobých témat, kterými
jsou jazyková ofenzíva neboli podpora jazyka sousedů a podpora
vzdělávání,“ dodává Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje.
„V souvislosti s tématem předsednictví jsou nosnými aktivitami
letošního roku poznávací cesty starostů a angažovaných obyvatel
po ERDV, jejichž cílem je přenos dobré praxe v oblasti oživování
center obcí, obchod s místními potravinami, podpora dobrovolnictví, vysokorychlostní internet, box na zemědělské produkty,
výsadba zeleně a sousedská výpomoc. Na polovinu září jsou plánovány dvě cesty, jedna po rakousko-bavorském příhraničí, druhá po jižních Čechách a Vysočině. Informační dopis obcím bude
rozesílán na začátku srpna,“ upřesňuje Pavel Pacal.
Dalšími aktivitami souvisejícími s předsednickým tématem je
soutěž Vesnice ERDV, v jejímž rámci jsou hodnoceny obce s příkladným přístupem ke komunitnímu rozvoji (vždy jedna za region). V současné době probíhá natáčení videomedailonků, které
budou sloužit pro následnou propagaci, a především pro výsledné hodnocení nominovaných obcí. Vítězná obec bude vyhlášena v rámci říjnové Konference ke komunitnímu rozvoji malých
obcí, jež se uskuteční 24. října 2018 v Jihlavě. Obec bude oceněna studentským dílem, které vzešlo z další letošní soutěže ERDV
s názvem Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj–Vltava. Tato soutěž proběhla v první polovině roku,
byla určena pro studenty středních umělecko-průmyslových škol
na území ERDV a měla dvoukolový průběh (regionální a mezinárodní kolo). Cenou pro vítěze regionálních kol byla poukázka na
odbornou nebo jazykovou stáž na území ERDV v hodnotě maximálně 2 000 euro. Vzhledem k vysoké kvalitě soutěžních příspěvků byly za Kraj Vysočina oceněny a do mezinárodního kola
nominovány dokonce dva soutěžní příspěvky – Křídla autorky
Adély Čapkové ze Střední umělecko-průmyslové akademie Světlá nad Sázavou a Triangl autorky Žanety Vrábelové ze stejné školy. Dle návrhu, jenž zvítězí v mezinárodním kole, bude umělecké
dílo vyrobeno a předáno vítězné obci.
V rámci podpory sousedských vztahů včetně přeshraničních je
na rok 2018 naplánována řada aktivit ve spojitosti s Evropským
dnem sousedů (poslední květnový víkend), Evropským dnem jazyků (26. 9. 2018) nebo Mezinárodním dnem seniorů (1. 10. 2018).
Co se týče podpory zdravého životního prostředí a životního stylu, v rámci iniciativy Čistý Evropský region Dunaj–Vltava se jednotlivé regiony připojují k akcím zaměřeným na úklid veřejných
prostranství, okolí silnic, řek a dalších lokalit nebo k nejrůznějším akcím propagujícím čisté životní prostředí a sounáležitost
s přírodou (např. Klimatour, LandArt apod.).

Od roku 2013 funguje v rámci ERDV sedm oborových znalostních platforem sdružujících odborníky na dané téma z celého
území evropského regionu. Díky rozsáhlé síti expertů dochází
k neustálé výměně informací, snazšímu propojování partnerů,
přípravě nových projektů, tvorbě odborných publikací nebo prezentací a zprostředkování účasti na zahraničních odborných konferencích.
ERDV se dlouhodobě prezentuje na řadě akcí pro širokou veřejnost, ať již na lokálních akcích v jednotlivých regionech
nebo na akcích mezinárodních: letos se jedná například o veletrh tří zemí Pasovské jaro v Dolním Bavorsku. Součástí práce s veřejností je tvorba společných propagačních materiálů,
zaměřujících se na cestovní ruch, například cyklopublikace
28 nejhezčích jednodenních výletů, regionální produkty a kulinářské speciality, kupříkladu úspěšný projekt Chutě Evropského
regionu Dunaj–Vltava – Vaříme dobře, jehož výstupem je dvojjazyčná kuchařka s recepty z tradičních surovin ze sedm regionů
ERDV a série videoreceptů, ale také na podporu jazyka sousedů (česko-německé jazykové slovníky, průvodce jazykem sousedů, dvojjazyčná pexesa apod.). Všechny publikace jsou volně ke
stažení na webových stránkách www.evropsky-region.cz. Videonahrávky regionálních receptů, které byly v letošním roce rozšířeny o dalších sedm receptů, jsou ke zhlédnutí na Youtube kanálu
ERDV – www.youtube.com→Evropský region Dunaj–Vltava. Na
něm jsou k dispozici také výstupy dřívějších projektů, například
medailonky vysokých škol, zasídlených na území ERDV, nebo
reportáž ze studentské cesty Energy future Tour. Dolní Rakousko organizuje poznávací cestu pro mladé lidi do 28 let se zájmem
o téma energetiky také v letošním roce, a to v termínu 27.–31. 8.
2018. Zájemci z Vysočiny mají stále možnost přihlásit se a využít
jedinečnou příležitost poznat dolnorakouské inovativní podniky,
výrobní zařízení a výzkumné instituce zabývající se obnovitelnými energiemi. V rámci cesty je účastníkům hrazeno ubytování,
strava, doprava a vstupy. Dopravu do výchozího místa, kterým
je dolnorakouský St. Pölten, si hradí účastníci sami. Jednacím jazykem cesty je angličtina. Více informací o akci včetně kontaktů
pro přihlášení je k dispozici na www.enu.at/energy-future-tour.
I pro letošní rok je přichystána letní soutěž s ERDV, tentokrát ve
formě zábavného luštění na téma Co nás všechny spojuje. Stačí
do 30. září 2018 zaslat správné znění tajenky spolu s vyplněným
přihlašovacím formulářem na e-mail edm.post@ooe.gv.at a mít
štěstí. Vylosovaní výherci získávají drobné upomínkové předměty a propagační materiály ERDV. Tajenka spolu s přihlašovacím
formulářem je k dispozici na http://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/letni-tajenkova-soutez-co-nas-vsechny-spojuje-662.html.
Více informací o Evropském regionu Dunaj–Vltava naleznete na
webových stránkách www.evropsky-region.cz. Tipy na zajímavé kulturní a společenské akce, tipy na zajímavé výlety a další
pozvánky do regionu jsou zveřejňovány na facebookové stránce
ERDV.
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