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FINANCOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ŠKOD
NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
ZPŮSOBENÝCH POVODNÍ
Výbor SFDI na svém zasedání dne 29. června 2020
schválil Pravidla pro poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro
rok 2020 obcím k financování
odstranění škod na dopravní
infrastruktuře způsobených
povodní či záplavou v červnu
nebo červenci 2020 (dále
jen „pravidla), na jejichž
základě je možné financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou
na dopravní infrastruktuře
v červnu nebo červenci v roce

2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů
schválené akce. Celkem je
k dispozici 250 milionů Kč.
Předmětem financování jsou
opravy nebo rekonstrukce cyklistických stezek, chodníků
(nacházející se u silnice I., II.
nebo III. třídy), přechodů pro
chodce včetně jeho nasvětlení
nebo světelného signalizačního
zařízení, nástupišť autobusových zastávek, lávek a podchodů
pro chodce, které navazují na
chodníky nebo rekonstrukce
nebo opravy lávek, mostů, podchodů či nadchodů v místě

křížení s nadřazenou dopravní
infrastrukturou.
Žádosti mohou předkládat obce
či jejich organizační složky ve
velmi zjednodušené elektronické formě – pouze vyplněný
průvodní list žádosti a fotodokumentace povodní či záplavou
poškozené dopravní infrastruktury v termínu do 31. srpna
2020. Podrobné informace
naleznete zde: https://www.
sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
povodne-2020/
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 Sdílená tisková zpráva AKČR

DEŠŤOVKA PRO OBCE
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo
144. výzvu k podávání žádostí obcí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014‒2020. V rámci této výzvy budou
podporovaná opatření, která v urbanizovaných
částech měst a obcí zefektivní vsakování dešťových srážek a podpoří jejich zachytávání pro
další využití. Obce budou moci například zachytit
dešťovou vodu do podzemních nádrží a použít ji
k zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době
letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. Místo odvedení
veškeré dešťové vody do kanalizace bude pro
obec také efektivnější nechat ji volně zasakovat
do půdy, a tím dotovat zásoby podzemní vody.
Vedle podzemních akumulačních nádrží a různých
vsakovacích zařízení se příspěvek vztahuje i na

výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných
povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch
za propustné. V neposlední řadě bude podpořena
výstavba suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a jiná protipovodňová
opatření. Alokace v této výzvě je 1 miliarda korun.
Jedná se o výzvu nesoutěžní, dotaci tedy získají do
vyčerpání alokace všechny projekty, které splní
podmínky pro získání podpory. Příjem žádostí
běží od 3. února 2020 do 11. ledna 2021, ale
došlé projekty budou vyhodnocovány a schvalovány průběžně. Více informací na www.opzp.cz .
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

DVACÍTKA TERMOKAMER
V NEMOCNICÍCH A DOMOVECH PRO
SENIORY OHLÍDÁ TĚLESNOU TEPLOTU
Celkem dvacet kompletů termokamer měřících automaticky teplotu lidského těla
včetně nového hardwaru
využívá všech pět krajských
nemocnic na Vysočině a pět

vybraných krajských domovů
pro seniory. „Například v jihlavské nemocnici si mohou
pacienti kamer všimnout na
urgentním příjmu a na příjmu
pacientů u centrálního vstupu.

V případě krajských nemocnic
bylo instalováno 15 měřicích
setů, do domovů pro seniory jsme nainstalovali pětici
snímačů,“ uvedl náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 1. 8. 2020
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oblast zdravotnictví Vladimír
Novotný s tím, že kamery byly
dodány Ministerstvem zdravotnictví a počítače včetně příslušenství zakoupil Kraj Vysočina.
Termokamery, které využívají
zařízení na Vysočině, měří lidskou teplotu ve vnitřních prostorech. Ideálním místem pro jejich
umístění jsou recepce a vstupní
koridory. „Kamera je schopna
bezkontaktně na několik metrů
změřit s přesností domácích
teploměrů aktuální teplotu lidského těla a údaj okamžitě přenáší do PC, jenž vyhodnocuje

jeho parametry. Při zvýšené
teplotě program vydává zvolený
signál a upozorňuje obsluhu na
odchylku od nastavení. Díky
širokému záběru snímání je
kamera schopna vyhodnocovat
teplotu více osob v jeden čas,“
dodává Vladimír Novotný.
Zásadní pro správné měření
teploty je umístění kamery. „V
případě domovů pro seniory jsme
upustili od umístění kamer na
mobilní stojany, kamery budou
stacionární, napevno nainstalované u stropů vstupních hal
tak, aby se zabránilo možnému

nechtěnému poškození nebo úrazům. Například krajský domov
pro seniory ve Velkém Meziříčí
přišel s nápadem namluvení
krátké hlášky nebo informace,
která automaticky upozorní
procházející osobu na naměření
vyšší teploty. Vyřešilo by to alespoň částečně nutnost stálého
monitoringu zjištěných údajů,“
popsal praktickou zkušenost
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
Pavel Franěk.
Krajská zařízení využívající pro
kontrolu tělesné teploty osob

termokamery: Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice
Pelhřimov, Nemocnice Nové
Město na Moravě, Domov pro
seniory Havlíčkův Brod, pracoviště Husova, Domov pro seniory
Velké Meziříčí, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova,
a Domov pro seniory Třebíč,
Manželů Curieových, Domov
důchodců Proseč u Pošné.
 Martin Musil,
odbor informatiky
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

DEVÁTÝ DŮM PŘÍRODY V ČESKU
JE TENTOKRÁT NA VYSOČINĚ
V obci Krátká na Žďársku byl na začátku července otevřen
v rámci České republice už devátý Dům přírody. Ten bude
sloužit jako návštěvnické centrum pro celou chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Jeho provozovatelem je Český svaz
ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky, o. p. s.
„Kraj Vysočina spolupracuje s neziskovou nevládní vzdělávací
institucí Chaloupky, o. p. s., již několik let a v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty máme už na letošní
podzim domluvenou společnou akci v nově otevřeném Domě
přírody,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Martin Hyský při Dni otevřených vrat, které se
v Krátké konalo v půlce července.
Dům přírody je program Agentury ochrany přírody a krajiny, díky
kterému se postupně daří otvírat návštěvnická střediska v chráněných krajinných oblastech (CHKO). Dům přírody v Krátké v CHKO
Žďárské vrchy je prvním na Vysočině a jeho výstavbu financovala
Evropská unie částkou přesahující 30 milionů korun. Součástí
návštěvnického střediska je také stodola (rychta) u objektu č. p.
12, která dříve sloužila jako infocentrum a dnes je zde takzvaná
Hodůňka, kde se můžete občerstvit a jež je vzdálená od statku jen
několik minut chůze. Návštěvnické centrum bude otevřeno každý

den po celé prázdniny od 10.00 do 17.00 hod. „Letošní rok je ve
znamení tuzemské dovolené a CHKO Ždárské vrchy je mezi turisty
velmi oblíbená lokalita. Návštěvníci, kteří se to těchto míst letos
chystají, by určitě neměli nově otevřený Dům přírody v Krátké
minout. Poutavou a interaktivní formou ukazuje celé bohatství
chráněné krajinné oblasti, jež v letošním roce slaví už 50. výročí
od vyhlášení,“ zve do Krátké náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu Jana Fischerová.
Dům přírody se nachází ve vesnické památkové rezervaci Krátká
v samém srdci Vysočiny. V malebném stavení u kapličky, které
bývalo dříve venkovským statkem, se nachází návštěvnické středisko s vnitřní a venkovní expozicí. Na návštěvníky čeká řada interaktivních prvků – magnetická skládačka či dotykový stůl, pro děti
malá horolezecká stěna nebo velké ptačí hnízdo, do kterého je možné
si vlézt. Venku jsou nainstalovány dřevěné plastiky zvířat Žďárských
vrchů. Dozvíte se o historii krajiny od časů pralesních hvozdů přes
osídlování až po současnost, uvidíte krásy a pozoruhodnosti zdejší
přírody a dědictví našich předků. Pro školy a další zájemce jsou
připraveny tematické programy v Domě přírody i okolí. V Domě
přírody zhlédnete 3D film, dokumenty o přírodě, krajině a člověku
a o svébytně provázaných příbězích ve čtyřech ročních obdobích.
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na 2 pozice:

úřednice/úředník
na úseku investic

odboru
majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa

Pracovní místa pro
zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevrací, je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová,
tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
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Požadujeme:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou1)
• vzdělání ve stavebním oboru
• nejméně 3 roky praxe z oblasti investorsko-inženýrské přípravy a řízení staveb nebo
vedení staveb v oblasti pozemního stavitelství
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost obecně
závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při
výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském
studijním programu
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu1), platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu2)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost3)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho
státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 15. 8. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava.
V Jihlavě 13. 7. 2020

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu
1)
2)
3)

S využitím výjimky v souladu s § 3 odst. 4 a souvisejícím odpočtem let započítané praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na 2 pozice:

úřednice/úředník na
úseku přezkoumání
hospodaření obcí

odboru kontroly
s místem výkonu práce Seifertova
26, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz
Volná pracovní místa Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací,
je možné si je osobně vyzvednout do
30 dnů po ukončení výběrového řízení
na oddělení řízení lidských zdrojů,
kancelář B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.
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Požadujeme:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou1)
• praxe ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (praxe spočívající v činnosti, která
souvisí odborně s předmětem přezkoumání) nejméně 3 roky
• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
• logické a tvůrčí myšlení, analytické schopnosti
• samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, schopnost učit se nové věci
• smysl pro týmovou práci, dobré komunikační schopnosti
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při
výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání
• vzdělání ekonomického zaměření
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkumu
• praktické zkušenosti z kontrolní činnosti nebo auditu ve veřejné správě nebo
z přezkoumávání hospodaření na obcích
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu1), platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu2)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• každodenní komunikaci s obcemi při častých pracovních cestách
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost3)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho
státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
dne 17. 8. 2020 do 12.00 hod.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V Jihlavě 23. 7. 2020
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

1) S využitím výjimky v souladu s § 3 odst. 4 a souvisejícím odpočtem let započítané praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
3) Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem a
má v České republice trvalý pobyt.
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku veřejných
zakázek

odboru majetkového
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.kr-vysocina.cz
Volná pracovní místa Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací,
je možné si je osobně vyzvednout do
30 dnů po ukončení výběrového řízení
na oddělení řízení lidských zdrojů,
kancelář B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
• orientaci v procesech přípravy, zadávání a kontroly veřejných zakázek malého
rozsahu
• znalost obecně závazných předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při
výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• zkušenosti s procesy zadávání veřejných zakázek
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 9. 2020
• plný pracovní úvazek
• 10. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců též obdobný
doklad příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 25. 8. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

V Jihlavě 23. 7. 2020

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

1)
2)
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Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
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 I. pololetí
roku 2020.
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 I. pololetí roku 2020 byly pro obce zajištěny celkem
tři aktivity, kterých se zúčastnilo celkem 34 účastníků obcí, a dvě
aktivity pro příspěvkové organizace, jichž se zúčastnilo celkem 109
účastníků příspěvkových organizací. Za takto malý počet realizovaných seminářů v I. pololetí 2020 může situace kolem COVID-19.
Výčet účastí na jednotlivých tématech vzdělávání je uveden v následující tabulce:
Datum
konání

Název semináře

Počet účastníků

Počet organizací

obce

PO

obce

PO

11
15
8
34

70
0
39
109

8
6
3

64
0
30

I. pololetí
Odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení
Zákon o obcích
Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Celkem účastníků
Pro II. pololetí roku 2020 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, pro příspěvkové organizace zavěšením
na Portálu příspěvkových organizací.

30. 1. 20
13. 2. 20
2. 3. 20

Všechny vzdělávací aktivity budou také uvedeny v aplikaci Kalendář akcí Kraje Vysočina, rozdělené dle zaměření pro jednotlivé
cílové skupiny.
 Denisa Nohová,
telefon: 564 602 418,
e-mail: Nohova.D@kr-vysocina.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Zákoník práce
V částce 108/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 6. 2020 byl pod
č. 285 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
30. 7. 2020 (část 1. 1. 2021).
Kantoři
V částce 108/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 6. 2020 byl pod
č. 284 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 178/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020 (část 11. 7. 2020, část
pozbývá platnosti 30. 9. 2025).

vládě a Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (pozbývá platnosti
nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na
rok 2021).

Daně, daně, daně
V částce 108/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 6. 2020 byl pod
č. 283 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související
zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.

Volby do Bruselu
V částce 108/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 26. 6. 2020 byl pod
č. 282 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.

Státní rozpočet
V částce 111/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 24. 6. 2020 byl pod
č. 288 publikován zákon, kterým
se stanovuje termín předložení
návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2021

COVID-19
a kompenzační bonus
V částce 115/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2020 byl pod
č. 299 publikován zákon, kterým
se mění některé daňové zákony

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
COVID-19 a soczab
V částce 115/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6. 2020
byl pod č. 300 publikován zákon
o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při
epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
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COVID-19
a zdravotní kompenzace
V částce 115/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2020 byl pod
č. 301 publikován zákon o kompenzacích osobám poskytujícím
hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
COVID-19
a zdravotní kompenzace
V částce 119/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6. 2020
byla pod č. 305 publikována
vyhláška o stanovení způsobu
zahrnutí kompenzace do výše
úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
Dotace do lesů
V částce 113/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6. 2020
bylo pod č. 297 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020 (část 1. 9.
2020).

Licence ve hvozdech
V částce 105/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 6.
2020 byla pod č. 278 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 100/1996 Sb.,
kterou se stanovují náležitosti
žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti
o udělování licencí v lesním
hospodářství, ve znění vyhlášky
č. 324/2003 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
Zranitelné oblasti
V částce 105/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 6. 2020
bylo pod č. 277 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2020.
Podpora de minimis
V částce 114/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2020 byla pod
č. 298 publikována vyhláška
o obsahu a rozsahu údajů, které
je poskytovatel podpory malého
rozsahu povinen zaznamenat
do centrálního registru podpor
malého rozsahu, a o postupu při
jejich zaznamenávání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020 (část 1. 9. 2020).

Technické silniční kontroly
V částce 117/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6.
2020 byla pod č. 303 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 211/2018 Sb.,
o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb.,
o provádění kontrol technického
stavu vozidel a jízdních souprav
v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020 (část 1. 10. 2020).
Silniční doprava
V částce 118/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2020 byla pod
č. 304 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů
č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
Emise a plakety
V částce 107/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 23. 6. 2020
bylo pod č. 280 publikováno
nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních
motorových vozidel do emisních
kategorií a o emisních plaketách.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2020.

Elektřina
V částce 116/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6.
2020 byla pod č. 302 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 408/2015 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou,
ve znění vyhlášky č. 127/2017
Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
Regulovaná povolání
V částce 120/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 30. 6. 2020
bylo pod č. 306 publikováno
nařízení vlády o předávání údajů
nezbytných k plnění informační
povinnosti o regulovaných
povoláních.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2020.
Zdravotnická dokumentace
V částce 106/2020 Sbírky
zákonů vydané dne 19. 6.
2020 byla pod č. 279 publikována vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2020.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

RADA KRAJE VYSOČINA SCHVÁLILA
MATERIÁLNÍ DAR PRO
ALZHEIMERCENTRUM JIHLAVA
Rada Kraje Vysočina schválila, na základě doporučení Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, poskytnutí věcného daru v podobě
konkrétních ochranných pomůcek soukromému poskytovateli
sociálních služeb Alzheimercentru Jihlava, z. ú. „Reagujeme promptně na aktuální situaci v tomto zařízení, které pečuje o stovku
klientů s Alzheimerovou chorobou nejen z Kraje Vysočina.
Po nařízeném testování na COVID-19 a prokázání přítomnosti
nákazy funguje zařízení ve speciálním režimu nařízeném Krajskou hygienickou stanicí. Kraj poskytne zařízení nutný ochranný
materiál, který částečně pomůže zaměstnancům překlenout
dobu nařízené karantény. Půjde o materiál v hodnotě téměř 100
tisíc korun,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kraj Vysočina poskytne Alzheimercentru konkrétně rukavice, respirátory FFP2, ochranné obleky, návleky na boty a líh. Podle hejtmana
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bude materiální pomoc k dispozici
nejpozději do tří dnů po podepsání smlouvy, logistika předání bude
věcí domluvy. V tuto chvíli je materiál připravován k vyskladnění
v našich centrálních skladech.
Mezi prvními, kdo okamžitě materiálově pomohl Alzheimercentru,
byla krajská Nemocnice Jihlava a Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina. Poskytly zápůjčku desítek masek a polomasek určených
k opakovanému použití a poskytujících nejvyšší možnou ochranu.
 tisk@kr-vysocina.cz
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