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Krajská dotace na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí
Stejně jako v roce 2010 bude
i v roce 2011 odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina poskytovat obcím kraje Vysočina
dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích
v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd.
Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování do-

tací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích
obcí kraje Vysočina ze dne
12. února 2008, č. 03/08, podle
kterých je tato dotace poskytována, jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje
Vysočina > Doprava > Ostatní dokumenty odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Dotace bude žadatelům po-

skytnuta na základě vyplněné
žádosti, která je součástí výše
uvedených zásad jako příloha
č. 1. Vyplněnou žádost je třeba zaslat na odbor dopravy nejpozději do 15. dubna 2011.
 Dana Ptáčková, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz.

Dotace na podporu turistických informačních
center v kraji Vysočina v roce 2011
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo na svém zasedání dne
14. prosince 2010 nové Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na podporu turistických informačních
center v kraji Vysočina (dále jen
„zásady“). Ve srovnání se zásadami, které byly vyhlášeny
v minulých letech, dochází k několika podstatným změnám:
 Výše dotace byla snížena
a její maximální výše může dosáhnout částky 50 000 Kč (výše
dotace závisí na míře splnění
základních a doplňkových podmínek, které jsou specifikovány
v zásadách).

Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem
1. 1. 2011 a příjemce je povinen
akci zrealizovat nejpozději do
31. 10. 2011. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen
předložit do 15 dnů od ukončení realizace akce, a tedy nejpozději ke dni 15. 11. 2011.
 Další drobné úpravy nastaly u formuláře Žádosti o poskytnutí dotace, ve kterém je
příjemce povinen vyplnit obecné vymezení předmětu akce
a předpokládané náklady.
 Dílčí změny nastaly i ve
Smlouvě o poskytnutí dotace,
jejíž vzor je součástí zásad.


Žádosti o poskytnutí dotace na
podporu turistických informačních center v kraji Vysočina se
pro rok 2011 podávají v období
od 1. ledna do 15. února včetně. Znění nových zásad najdete na webových stránkách kraje
> Kultura a památky > Cestovní ruch. Bližší informace můžete získat na odboru kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu.
 Zdeňka Kasalová, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail:
kasalova.z@kr-vysocina.cz

Aktivity projektu Ředitel
Vysočina Education realizuje projekt s názvem Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
(dále jen „Ředitel“), jehož hlavním cílem je zvýšit kompetence
řídicích, respektive vedoucích
pracovníků středních škol
v kraji Vysočina. V rámci projektu nyní probíhají různé
vzdělávací aktivity, mezi které patří například manažerské
praxe ve firmách, jejichž cílem
je vzájemná výměna zkušeností
s řízením odlišných typů orga-

nizací. V úterý 7. prosince 2010
proběhla v nemocnici v Novém
Městě na Moravě první manažerská praxe, na které se sešli zástupci managementu škol
s vedením nemocnice. Manažerskou praxi realizovala Vysočina Education ve spolupráci
se SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou. Zástupci středních škol
kraje Vysočina si s vedením nemocnice vyměnili zkušenosti
s koučováním, personálním řízením i organizační strukturou

zastoupených institucí a vzájemně nad touto problematikou
diskutovali. Jak řekli účastníci
praxe, získané poznatky pomohou k rozšíření portfolia jejich
manažerských dovedností a ve
svém důsledku i k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách našeho
kraje. V projektu vzniká také
skupina konzultantů – deseti
zkušených ředitelů ze středních
škol v kraji Vysočina, kteří absolvovali trénink lektorských
(pokračování na další straně)
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dovedností a brzy je čeká další
cyklus v poradenských dovednostech. Vyvíjí se poradenský
portál (moodle), určený pro
on-line konzultace s expertní
skupinou, kdy v první fázi budou mít možnost konzultovat
zejména účastníci zapojení do
projektu Ředitel, v další fázi
bude systém otevřený všem
řídicím pracovníkům v kraji Vysočina. Konzultace budou poskytovat experti svým

kolegům z vedení škol také při
osobních setkáních, které bude
organizovat Vysočina Education. Cílem je poskytnout účastníkům jiný pohled na daný
problém, dozvědět se, jak dané
otázky řeší na jiných školách,
anebo jen prodiskutovat vlastní
vize a záměry. Nejedná se tedy
o právní poradenství. V Telči 2. a 3. prosince 2010 rovněž
proběhl dvoudenní seminář
pro ředitele škol na téma Změ-

na jako proces, řízení procesu
změn a lidí, v jehož rámci se
účastníci učili pracovat s dotazníkem Typologie osobnosti –
osobnostní dotazník a využitím
výsledků typologie vlastní i zaměstnanců v manažerské praxi. Lektoři připravili zajímavé
a velmi názorné situace, které
si účastníci vyzkoušeli formou
zážitkových aktivit. Všichni
účastníci hodnotili dotazník,
práci s ním i následné aktivity

semináře jako velmi užitečné
pro svou řídicí a manažerskou
práci. Semináře se zúčastnila
i radní kraje Vysočina pro školství RNDr. Marie Kružíková.
Více informací naleznete na
www.vys-edu.cz.
 Roman Křivánek, ředitel
Vysočina Education
mobil: 736 489 749, telefon: 567
306 617,
e-mail: krivanek@vys-edu.cz

Harmonogram závěrkových prací roku 2010
v období leden až únor 2011
Dopisem byly zaslány na obce a svazky pokyny ke zpracování účetnictví a rozpočtu za prosinec 2010 a termíny předložení státních
účetních výkazů. Pokyny jsou také vyvěšeny na webových stránkách kraje Vysočina v dokumentech ekonomického odboru.

Nastavení automatu UCR v období 12/2010:

Upravený rozpočet: od 22. 12. 2010 do 14. 1. 2011
Data účetnictví období 12/2010: od 4. 1. 2011 do 25. 1. 2011
Opravy rozvahových účtů 12/2010: do 31. 1. 2011
Závěrečné zápisy v období 13/2010 nebudou zasílány na automat
UCR; výkazy budou zpracovány v období 12/2010 bez závěrečných zápisů.

Centrální systém účetních informací státu
Obce a dobrovolné svazky obcí předají v období 12/2010
do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen
„CSÚIS“) do 31. ledna 2011:

Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO FIN 2-12M v tisících Kč s přesností na 2 desetinná místa

Obce a dobrovolné svazky obcí předají do CSÚIS
v období 12/2010 do 2. února 2011 tyto účetní výkazy:







Přílohu účetní závěrky v tisících Kč
Přehled o peněžních tocích v tisících Kč
Přehled o změnách vlastního kapitálu v tisících Kč

Ostatní příspěvkové organizace zřizované obcemi (mimo školy
a školská zařízení) předají do Centrálního systému účetních informací státu ve formátu vyhlášeném MF ČR do 2. února 2011
tyto výkazy:

Rozvahu v tisících Kč

Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč

Přílohu účetní závěrky v tisících Kč

Přehled o peněžních tocích v tisících Kč

Přehled o změnách vlastního kapitálu v tisících Kč
Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu nepředávají příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu (viz § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) a tento
údaj zadaly při registraci organizace do CSÚIS.
Školské organizace zřizované obcemi předávají do Centrálního
systému účetních informací státu výkazy ve formátu vyhlášeném
MF ČR do 28. ledna 2011.

Rozvahu v tisících Kč
Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč

Informace podají:

Pracovnice detašovaných pracovišť podle příslušnosti obce
 Eva Šuláková, odbor ekonomický, telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz
 Marie Vařejková, odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 564 602 930 – školy a školská zařízení zřizované obcemi, e-mail:
varejkova.m@kr-vysocina.cz

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ portál územního plánování a staveního řádu:
www.kr-vysocina.cz/upsr
■ dopravní informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava

■ rejstřík příspěvkových ogranizací kraje Vysočina:
http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci
■ videozáznamy ze zastupitelstva: www.kr-vysocina.cz/tv
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Upozornění na některé povinnosti obcí jako vlastníků vodovodů a kanalizací, které jsou dány
zákonem 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
Jedná se zejména o následující povinnosti:
Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací
a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence,
kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních
vod využívaných jako voda dodávaná vodovody, výkresová
dokumentace vodovodu nebo
kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol
jakosti vod v průběhu výroby
pitné vody, plán kontrol míry
znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády.

Vybrané údaje z majetkové
evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence,


stanovené prováděcím právním
předpisem, je vlastník vodovodu či kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy do
28. února za předcházející kalendářní rok.

Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci,
požádá krajský úřad o vydání
povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Krajský
úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace
na základě žádosti, jež obsahuje
doklady předepsané zákonem.

Vlastník vodovodu či kanalizace je povinen požádat

o změnu vydaného povolení
k provozování vodovodu nebo
kanalizace v případě, že dojde
ke změně odpovědného zástupce provozovatele či výčtu provozovaného majetku, pro které
bylo povolení vydáno.

Vlastník vodovodu nebo
kanalizace je povinen uzavřít
písemnou smlouvu o dodávce vody či odvádění odpadních
vod s odběratelem.

Vlastník vodovodu nebo
kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit
úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů

pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu
či kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství.
Neplněním výše uvedených povinností se vlastník vodovodu
nebo kanalizace dopouští přestupku nebo správního deliktu.
Podrobnější informace získáte na odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství.
 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2011
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. prosince 2010
schválilo nové Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude prováděn sběr
žádostí a následně i poskytování dotací obcím v roce 2011. Dotaci
opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost
v souladu se zásadami. V případě převisu požadovaných podpor
nad objemem alokovaných prostředků (69 mil. Kč) se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši,
která je stanovena na 104 tis. Kč. Maximální požadovaná dotace
může být až ve výši 140 tis. Kč. Konečná dotace se odvíjí od počtu podaných žádostí. Spolufinancování zůstává stejné jako v roce
2010 – obce do 300 obyvatel budou muset spolufinancovat minimálně 40 % celkových nákladů, obce nad 300 obyvatel pak 50 %.
Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od
1. ledna 2011 do 31. ledna 2011 na úřadech příslušných obcí
s rozšířenou působností. Schválené zásady (včetně formuláře žádosti) jsou vyvěšeny na internetových stránkách kraje > Krajský
úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova. Na uvedených stránkách
rovněž najdete kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vám s vyplněním žádosti rádi pomohou. POZOR: žádost je nově ve formátu xml a k jejímu vyplnění je nutné mít na
počítači nainstalován program 602XML Filler. Ke stažení je tato
bezplatná aplikace i schválené Zásady POVV a formulář žádosti
také na www.kr-vysocina.cz/edotace.
Ze změn upozorňujeme na:
1) V podmínkách programu bylo specifikováno, že přijatelným
nákladem je i projektová dokumentace na danou akci.

2) Byla doplněna možnost realizovat projekt na pozemcích kraje Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající
právo provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – obě smlouvy schvaluje Rada kraje Vysočina. Tato změna byla zařazena na základě častých dotazů obcí,
kdy jsou mnohdy v souvislosti s realizací jejich projektů dotčeny
pozemky kraje (například chodníky podél krajských komunikací
apod.). V případě, že obec zvažuje takto zacílený projekt a nemá
smlouvy s krajem uzavřeny, doporučujeme se v této záležitosti
obrátit na majetkový odbor krajského úřadu kraje Vysočina, aby
mohly být do konce ledna tyto smlouvy uzavřeny.
Prosíme obce, aby pečlivě zvážily po konzultaci se svými účetními název projektu – zejména ve vztahu k jeho charakteru (investice/neinvestice). U neinvestičních projektů se nesmí v názvu
objevit slovo „výstavba“ či „rekonstrukce“, a naopak u investičních slovo „oprava“! Při případných nejasnostech doporučujeme se těmto pojmům vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny v letošním roce, připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předloženo
na příslušném formuláři nejpozději do 31. 1. 2011 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu vaše obec spadá.
Součástí vyúčtování musí být též kopie prvotních účetních dokladů (včetně dokladů o úhradě celkových nákladů – výpisy z účtu
apod.).
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

číslo 1/2011

strana 4

ZPRAVODAJ

Projekt Vysočina 21 v roce 2010
Projekt Vysočina 21 – Propagace a realizace místní Agendy
21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina podpořený krajem
Vysočina a Revolvingovým
fondem Ministerstva životního
prostředí ČR se pomalu chýlí ke
konci. V roce 2010 se díky tomuto projektu uskutečnilo velké množství aktivit.
Přes 14 tisíc obyvatel se zapojilo do již tradiční akce Čistá Vysočina, během které se podařilo
sesbírat přes 60 tun odpadků.
Další podpořenou aktivitou zaměřenou na děti a mládež byla
Bambiriáda. Zde se představily
převážně neziskové organizace
orientované na volný čas dětí a

mládeže. V soutěži Skutek roku
2009 byly v devíti kategoriích
oceněny nejvýznamnější dobrovolné aktivity na Vysočině
za rok 2009. Vedle jednotlivců
bylo možné hlasovat i pro neziskové organizace a podnikatele. Pro podnikatelskou sféru a
veřejnost byl určen Veletrh produktů typických pro kraj Vysočina. S produkty z Vysočiny
se přišlo seznámit na 2 000 návštěvníků.
Kromě zmíněných akcí bylo
možné díky projektu uspořádat řadu seminářů, workshopů a setkání. Během nich byli
zástupci podnikatelského sektoru, neziskových organiza-

cí a veřejné správy seznámeni
s problematikou udržitelného
rozvoje a místní Agendy 21.
Další významná setkání zástupců neziskového sektoru,
měst a kraje se odehrála téměř
ve všech ORP III. stupně v kraji Vysočina. Za účelem podpory realizace místní Agendy 21
a udržitelného rozvoje na Vysočině bylo vydáno několik publikací.
Řada aktivit je naplánována také na první pololetí roku
2011. Nominace projektů do
soutěže Skutek roku 2010 mohou zájemci podávat již od
1. ledna do 15. února. Veřejné
hlasování v kategorii Jednot-

livci proběhne od 1. března do
8. dubna a slavnostní vyhlášení
vítězů je potom naplánováno na
7. června 2011 na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.
Dne 29. března 2011 proběhne
Jarní konference Zdravých škol
na Vysočině. V týdnu od 15. do
22. dubna 2011 je naplánována
tradiční akce Čistá Vysočina.
Druhý ročník Veletrhu typických produktů pro kraj Vysočina se uskuteční 26. května 2011
na Horáckém stadionu v Jihlavě.
 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail:
frysova.i@kr-vysocina.cz

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

Upozornění pro vlastníky a nájemce lesů
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2010 Dodatek č. 4 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina
a způsobu kontroly jejich využití. Dodatek č. 4 k výše uvedeným zásadám je účinný od 1. ledna 2011. Přijatý dodatek omezuje dosavadní rozsah finančních příspěvků tak, že
od tohoto data nebudou v kraji Vysočina poskytovány finanční příspěvky na:
1) přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí,
2) sdružování vlastníků lesů malých výměr.
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích týkající se umělé obnovy sadbou, zajištění lesních porostů, výchovy lesních porostů do
40 let skutečného věku, příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie zůstanou zachovány ve stejné struktuře, tak jako tomu
bylo v předchozích letech.
K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem ke zvýšenému čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích v letech 2009
a 2010 a vývoji alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje Vysočina na kapitole Zemědělství – Lesní hospodářství.
 Olga Kameníková, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 209, e-mail: kamenikova.o@kr-vysocina.cz

Informace o spuštění portálu územního plánování a stavebního řádu
Na webových stránkách kraje Vysočina můžete od 1. prosince 2010 v sekci Téma najít
nově spuštěný portál územního plánování a stavebního řádu.
Prostřednictvím portálu hodlá odbor územního plánování
a stavebního řádu informovat
odbornou i laickou veřejnost
o důležitých zpracovaných dokumentech a dalších informacích nejen z odboru územního
plánování a stavebního řádu.

Z oddělení územního plánování
zde naleznete zásady územního rozvoje, územně analytické
podklady, odkazy na metodiky, možnosti získání dotací na
územní plány, související strategické a koncepční materiály, kontakty na pořizovatele
územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů. Jsou zde také informace
pro pořizovatele výše uvedených dokumentací.

Oddělení stavebního řádu nabízí informace o výkonu státní
správy v přenesené působnosti,
a tedy výčet správních obvodů
stavebních úřadů i kontakty na
jednotlivé stavební úřady. Pracovníci stavebních úřadů zde
najdou odkazy na metodiky
a také další důležitá sdělení.
Naleznete zde také důležité odkazy na instituce s informacemi,
které mohou souviset s výkonem činností odboru územní-

ho plánování a stavebního řádu.
V neposlední řadě jsou zde
uvedeny i kontakty na pracovníky odboru.
Portál bude průběžně doplňován o nové informace.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 271, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz
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Změna v ordinačních hodinách Lékařské služby první pomoci
Lékařská služba první pomoci (dále jen „LSPP“) poskytuje
v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního
stavu či zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době
mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.
Každému, kdo potřebuje lékaře mimo běžné ordinační hodiny, se v kraji Vysočina dostává
pohotovostní péče ve všech nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina. V naléhavých,
život ohrožujících případech

se o pacienty postarají profesionální záchranáři zdravotnické záchranné služby. Běžnější
ošetření s odborným zázemím
pak lidé najdou v nemocnicích.
Od 1. ledna 2011 dochází usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0525/07/2010/ZK ze
dne 14. prosince 2010 ke změně
ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP ve všech nemocnicích zřizovaných krajem
Vysočina.
Ordinační doba LSPP je stanovena v nemocnicích Jih-

Provozní doba
Lékařské služby první pomoci
od 1. 1. 2011
pracovní dny
17.00–20.00 dospělí, děti a dorost
víkendy a svátky
9.00–20.00 dospělí
8.00–20.00 děti a dorost
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou
vám k dispozici nemocniční ambulance.

lava, Pelhřimov, Havlíčkův
Brod, Nové Město na Moravě
a Třebíč takto:
 v pracovní den od 17.00 do
20.00 hod. pro děti a dospělé
 v sobotu, neděli a svátek od
8.00 do 20.00 hod. pro děti
 v sobotu, neděli a svátek od
9.00 do 20.00 hod. pro dospělé
Změnou je zkrácení večerní ordinační doby, která byla
do 31. 12. 2010 stanovena do
22.00 hod., u dětí v sobotu, neděli a svátek do 21.00 hod. Důvodem pro tuto změnu je malá
návštěvnost ordinací LSPP

v těchto večerních hodinách,
a tedy malá efektivita těchto
provozů po 20. hodině.
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici v obvyklých dopoledních a odpoledních
časech praktičtí lékaři ve svých
ordinacích a ve večerních
a nočních hodinách pak dále
i nemocniční ambulance.
 Jan Kaleta, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 459, e-mail:
kaleta.j@kr-vysocina.cz

Ve všech nemocnicích je pro vás
otevřeno 24 hodin denně.
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
Nemocnice Třebíč
Purkyňovo náměstí 2
Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610
Nemocnice Pelhřimov
Slovanského bratrství 710

Dotace na významná výročí obcí v roce 2011
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 14. prosince 2010 schválilo Zásady pro
poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami
či připomenutím významných
výročí obcí (dále jen „zásady“).
Jedná se o aktualizaci stávajících zásad, u kterých dochází
především ke změně ve stanovení jednotného nejzazšího termínu pro realizaci projektů
a dodání závěrečného vyúčto-

vání dotace ke dni 15. 11. 2011
a dále k úpravě smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou blíže specifikovány povinnosti
příjemce dotace. Dle zásad lze
žádat dotaci na kulturní aktivity obcí, například u příležitosti výročí založení obce, získání
městských práv, pořádání sjezdu rodáků, získání důležitých
ocenění nebo u příležitosti jiné
důležité historické události
obce včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke
kulturně-společenskému životu

obce. Dotace jednomu žadateli může dosáhnout maximálně
výše 200 000 Kč, nejvýše však
100 Kč na jednoho obyvatele
obce. Zásady včetně formuláře
žádosti o dotaci a dalších příloh jsou k dispozici na webových stránkách kraje > Kultura
a památky > Granty a dotace
> Kultura. Pro ty, kteří budou
podávat žádost elektronicky,
bude formulář žádosti umístěn
na www.kr-vysocina.cz > eDotace. Termín pro přijímání žádostí zůstává stejný, a tedy od

1. 1. do 15. 2. roku, ve kterém
se projekt uskuteční. Při podání žádosti poštou je rozhodující
datum poštovního razítka nebo
podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina. Žadatelem o dotaci v roce 2011 může být pouze
obec na území kraje Vysočina,
jež nečerpala dotaci dle těchto
zásad v roce 2010.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče cestovního
ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Nová vedení 400 kV na území kraje Vysočina
V minulém vydání zpravodaje
jsme vás seznámili s obecnými
zásadami posuzování vlivů na
životní prostředí (tzv. „EIA“)
dle zákona 100/2001 Sb.
Dnes bychom vás rádi upozornili na dva záměry, které jsou
posuzované Ministerstvem životního prostředí a které jsou
pro území našeho kraje významné.
Jedná se o záměry MZP281
V406/V407 Kočín–Mírovka,
nové vedení 400 kV a MZP 316
Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka (kód MZP281 a MZP 316
je označení záměrů v informačním systému EIA). U obou
záměrů se jedná o nové vedení 400 kV, liší se délkou vedení (MZP281), které vede i přes

Jihomoravský kraj 120 km
MZP316 25 km). Nové vedení je navrženo v souvislosti s nutností posílit přenosovou
soustavu České republiky pro
plánovanou výstavbu nového
jaderného zdroje v elektrárně Temelín. Trasu záměru nestanovují (nehledají) Zásady
územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KrV“), ale
předložená dokumentace EIA.
ZÚR KrV upřesněnou trasu
převezme, zapracuje (vymezí)
a projedná v rámci procesu aktualizace ZÚR KrV.
Dotčeným krajům, obcím a dotčeným správním úřadům je
postupně zasíláno oznámení
EIA, dokumentace EIA (nejedná se o dokumentaci ke stavebnímu řízení) a posudek EIA

v papírové formě k vyjádření. Veřejnost je seznámena se
záměry prostřednictvím elektronických portálů MŽP a dotčených samosprávných celků.
Závěrečné stanovisko není
povolením stavby, ale pouze
odborným podkladem pro povolovací řízení.
Pokud je v zájmu obce nutné
se k obdrženému dokumentu vyjádřit (vyjádřit se mohou
i jednotliví občané), je nutno
dodržet časový termín v průvodním dopise a konkrétně
specifikovat své požadavky
(případně požadovat vyhodnocení vlivu na konkrétní objekt
nebo lokalitu v obci, na krajinný ráz atd.). Konstatování zákonných povinností nemá na
další zpracování vliv.

U ani jednoho z obou záměrů
v současné době neběží žádný
termín pro vyjádření. U záměru
MZP281 toto nastane po zveřejnění přepracované dokumentace EIA, u záměru MZP 316 po
zveřejnění dokumentace EIA.
Uvedené záměry patří k těm,
které jsou posuzovány v delším
časovém období. V případě nejasností je možné se obrátit na
příslušný úřad, a tedy Ministerstvo pro životní prostředí,
nebo na pracovníky OŽP kraje
Vysočina.
 Lenka Vávrová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 511, e-mail:
vavrova.l@kr-vysocina.cz

Program prevence kriminality na rok 2011
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 14. prosince 2010 schválilo Program
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 (dále jen
„program“). Program vychází z krajské koncepce na léta
2009 až 2011 a obsahuje opatření, která by měla přispět
k omezení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů. Na
realizaci opatření budou použity finanční prostředky ze státní
dotace ve výši 938 tis. Kč posílené o prostředky z rozpočtu

kraje Vysočina, a celkem tedy
2,3 mil. Kč.
Výzva k předkládání žádostí
o dotace na realizaci projektů
sociální prevence je směrována obcím na řešení lokálních
problémů. Z poznatků Policie ČR a ze statistických údajů
o kriminalitě v kraji Vysočina
za rok 2010 vyplývá, že nejvíce zatížena kriminalitou jsou
bývalá okresní města, Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, dále pak Golčův
Jeníkov, Telč, Třešť atd. Roz-

hodnutí o směrování dotací do
oblasti sociální prevence padlo
z toho důvodu, že v předcházejících dvou letech byly podporovány aktivity v rámci situační
prevence, a dále proto, že v letošním roce se snížil objem
prostředků na dotace, přičemž
právě projekty situační prevence jsou finančně nákladné.
Program, výzva k předkládání žádostí o dotace, zásady pro
čerpání dotací a informace o
plnění opatření přijatých v rámci prevence kriminality v roce

2010 budou zveřejněny na
webových stránkách kraje Vysočina > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor sekretariátu hejtmana > Prevence kriminality.
Podrobnější informace o programu a předkládání žádostí
o dotace poskytne odbor sekretariátu hejtmana.
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Kraj spouští kompletní informační databázi
svých příspěvkových organizací
Po půlročním odlaďování a prvotním zadávání klíčových dat
spouští kraj Vysočina v prosinci zkušebně zcela novou databázi s názvem Rejstřík příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina.
Výhodou společného rejstříku příspěvkových organizací kraje
Vysočina je přehledné uspořádání informací a jejich aktualizace
i spolehlivost. Databáze je plněna průběžně, změny je administrátor schopen do rejstříku promítnout v lepším případě řádově do
několika hodin.
Databáze sdílí základní data z elektronického portálu územních
samospráv (ePusa) s tím, že navíc v ní uživatelé najdou například

genezi zřizovatelských listin a jejich dodatků – do budoucna také
výroční zprávy nebo odkazy na rozpočty organizací.
Rejstřík příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina bude až do konce ledna 2011 fungovat ve zkušebním provozu, počínaje únorem 2011 pak půjde o běžnou
službu krajských webových stránek. Rejstřík naleznete na adrese
http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci
 Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz
 Karel Kotrba, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: kotrba.k@kr-vysocina.cz
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Seminář pro povodňové orgány obcí
Kraj Vysočina připravuje seminář pro povodňové orgány obcí,
který se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 9.00 hod. v sídle
kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, zasedací místnosti
B–3.15 a B–3.16.
Záštitu nad seminářem převzal Ing. Josef Matějek, radní kraje.
Seminář je zaměřen na řízení ochrany před povodněmi, činnosti
v průběhu povodní a zákonné povinnosti povodňových orgánů při
řízení ochrany před povodněmi. Kromě pracovníků vodoprávního
úřadu kraje Vysočina na semináři vystoupí zástupci společnosti
VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., vodohospodářských dispečinků státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Celkový počet účastníků semináře je omezen kapacitou zasedací
místnosti, proto se může z každé obce zúčastnit maximálně jeden
zástupce. V případě vyššího počtu nahlášených účastníků mají
přednostní právo účasti dříve nahlášení účastníci semináře.
Svoji účast prosím potvrďte Ivě Olšanové z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina
nejpozději do 14. ledna 2011.
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2011
Rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 byl projednáván dle schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen na jednání
zastupitelstva kraje dne 14. prosince 2010.
Rozpočet kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů
i výdajů v objemu 8 590 775 tis. Kč.
Kraj Vysočina očekává pro příští rok 1% nárůst výnosu daňových
příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2010, což zhruba odpovídá výši daňových příjmů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007.
Výdaje rozpočtu jsou ze 72 % určeny na krytí běžných výdajů,
a tedy provozních potřeb kraje, a zbývajících 28 % představuje ka-

pitálové výdaje a výdaje na rozvoj, a sice velké opravy, veškeré
investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projektů. Objemově nejvýznamnějšími kapitolami rozpočtu zůstávají
kapitoly Školství, mládeže a sportu, Doprava a Evropské projekty.
K významnému zvýšení došlo u kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
Zatímco dosud se objem finančních prostředků kapitoly pohyboval zhruba ve výši 150 000 tis. Kč, ve schváleném rozpočtu na rok
2011 činí takzvaná rezerva čtvrt miliardy. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka Výdajová část
rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.

VÝDAJE (v tis. Kč) včetně financování (-)

z toho kapitola

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje z toho
Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty

8 590 775
73 215
4 054 254
154 367
329 652
8 710
4 990
1 468 647
98 205
12 230
52 174
260 512
94 855
386 650
35 576
91 411
255 000
205 000
45 000
5 000
1 210 327

Návrh rozpočtu kraje na rok 2011 obsahuje rovněž systémové dotace, které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Jejich
přehled přináší následující tabulka:
(pokračování na další straně)
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Dotace obcím v návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
(kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)

Dotace z kapitoly
Zemědělství

Zemědělství

Kultura

Kultura

Územní plánování

Doprava

Dotační titul
Dotace na drobné
vodohospodářské
ekologické akce
Dotace na hospodaření v lesích v kraji
Vysočina pro období
2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina (určeno obcím,
fyzickým a právnickým osobám)
Dotace na obnovu
kulturních památek
v kraji Vysočina
Dotace na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí
kraje Vysočina souvisejících zejména
s oslavami a připomenutím významných výročí obcí
Dotace na územně plánovací činnost
obcí
Dotace obcím
na údržbu veřejné
zeleně

Částka v rozpočtu
2011
42 000 tis. Kč

Termín pro
podání žádostí
1. kolo do 31. 1.
a 2. kolo do 31. 7.
kalendářního roku

Zásady ZK

Žádosti směřujte na:

Zásady č. 7/2010

Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství

22 500 tis. Kč

Do 3 měsíců po
splnění předmětu
příspěvku

Zásady č. 06/2006

Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství

13 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2011 do
15. 2. 2011

Zásady č. 8/2010

Odbor kultury a památkové péče

1 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2011
do 15. 2. 2011

Zásady č. 15/2010

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

3 513 tis. Kč

Do 30. 9. 2011

Zásady č. 09/2009

Odbor územního plánování a stavebního
řádu

1 000 tis. Kč

Do 15. 4. kalendářního roku

Zásady č. 03/2008

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Požární ochrana
a IZS

Příspěvek obcím
kraje na požární
ochranu

6 000 tis. Kč

Regionální rozvoj

Program obnovy
venkova Vysočiny

69 000 tis. Kč

Regionální rozvoj

Dotace na podporu
naplňování a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví
21 v kraji Vysočina

2 500 tis. Kč

------

Příspěvek je rozdělován obcím
na základě podkladů od Hasičského
záchranného sboru Odbor sekretariátu
kraje Vysočina dle hejtmana
zásad, které budou
schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku
2011
Odbor regionálního
Zásady č. 10/2010
rozvoje

Od 1. 1. 2011 do
31. 1. 2011
Možnost podání
od 16. 12. 2010.
Příjem žádostí
bude vždy průběžZásady č. 12/2010
ně ukončen:
20. 2. 2011
20. 4. 2011
20. 9. 2011

Odbor regionálního
rozvoje

Poznámka: Zásady zastupitelstva kraje jsou k dispozici na webových stránkách kraje > Servis pro obce > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady.
 Anna Krištofová, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
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Soutěž SKUTEK ROKU 2010
Kraj Vysočina hledá nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které nezištně pomohly v rozvoji regionu, a především neziskového sektoru. V letošním roce budou oceněny skutky jak fyzických osob, tak i projekty právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina. Navíc nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, jež
se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012.
Každá aktivita, která bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity další.
Nominace budou přijímány v jednotlivých kategoriích tak, aby při jejich hodnocení byla možná jejich porovnatelnost.

FYZICKÉ OSOBY/JEDNOTLIVCI – nominace do 15. února 2011
Sociálně-zdravotní oblast
Kultura a umění
Životní prostředí
Volný čas dětí a mládeže
Poradenství, osvěta, vzdělávání

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při poskytování a rozvoji sociálních aktivit, podpoře zdraví a zdravotně postiženým.
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, jež přispěla k rozvoji kultury a umění na Vysočině.
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při ochraně
životního prostředí Vysočiny.
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, jež pomohla rozvíjet práci
s dětmi a mládeží na Vysočině.
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit na Vysočině.

PRÁVNICKÉ OSOBY – nominace do 30. března 2011
Sociální oblast

Nominace se týká témat: Rodina, Senioři, Mládež.

Ekonomická oblast

Nominace se týká témat: Zemědělství, Uplatnění na trhu, Spolupráce

Oblast sídel, staveb a bydlení

Nominace se týká témat: Utváření, Revitalizace a Oživení center.

Oblast životního prostředí

Nominace se týká témat: Udržitelná energie, Alternativní řešení dopravy a Ochrana životního prostředí.

Formulář bude k dispozici na webových stránkách kraje a na distribuovaných letácích, které budou k dispozici v knihovnách, v infocentrech a v novinách Kraj Vysočina.
Nominace lze posílat elektronicky na www.kr-vysocina.cz nebo v listinné podobě na adresu: Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2010). Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
Hlasování veřejnosti v kategorii Jednotlivci bude probíhat od 1. 3. 2011 – 8. 4. 2011.
Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 7. 6. 2011 na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, který je zaměřen na přeshraniční česko-rakouskou výměnu zkušeností v rámci místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
Více informací vám poskytnou:
 Josef Kodet, odbor regionálního rozboje, telefon: 564 602 549, e-mail: kodet.v@kr-vysocina.cz
 Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz
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Konzultační dny pro účetní a ekonomy obcí
Ekonomický odbor kraje Vysočina pořádá v jednotlivých okresech kraje pro účetní a ekonomy obcí a dobrovolné svazky obcí
(dále jen „DSO“) konzultační dny zaměřené na problematiku
účetnictví a výkaznictví obcí.
Termíny:
Jihlava				
Havlíčkův Brod			
Pelhřimov			

Žďár nad Sázavou		
Třebíč				

1. 2. 2011
3. 2. 2011

Setkání se uskuteční v zasedacích místnostech bývalých okresních úřadů. Program konzultačních dnů bude upřesněn v pozvánkách, které budou rozeslány všem obcím a DSO kraje.

25. 1. 2011
26. 1. 2011
27. 1. 2011

 Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Pracovních příležitostí je na Vysočině poskrovnu
V kraji Vysočina bylo na konci listopadu evidováno 24,2 tis. dosažitelných uchazečů o práci a pouze 994 volných pracovních míst,
které nahlašují zaměstnavatelé úřadům práce. Přestože při sjednávání práce hrají roli také personální agentury, a nejsou tak statisticky podchycena všechna volná pracovní místa, je zřejmé, že
nabídka práce na Vysočině je ve srovnání s republikovým průmě-

rem značně omezená. Proto nepřekvapuje, že řada obyvatel Vysočiny dojíždí za prací za hranice kraje, a to zejména do pražské
a brněnské aglomerace. Vysočina je proto v bilanci dojížďky za
prací výrazně pasivní. V ukazateli počet nezaměstnaných na jedno
volné pracovní místo zaujímá Vysočina třetí nejhorší místo v porovnání mezi kraji ČR.

Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo v krajích ČR k 30. 11. 2010:

počet nezaměstnaných
na 1 volné pracovní místo
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Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz.

Sběr nominací do ankety Zlatá jeřabina 2010

Kraj Vysočina i v letošním
roce vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2010,
jejímž cílem je propagovat kulturní dědictví kraje Vysočina a
kulturní aktivity, které v kraji

probíhají. Anketa se tradičně
člení do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Svoji oblíbenou
kulturní akci nebo příkladnou obnovu kulturní památky
může nominovat každý občan.
Jedinou podmínkou je, aby se
daný kulturní počin uskutečnil v loňském roce na území
kraje Vysočina. Své nominace

můžete zasílat do 28. 1. 2011
elektronicky prostřednictvím
nominačního formuláře, který naleznete na stránkách kraje > Kultura a památky, na
e-mailovou adresu: zlatajerabina@kr-vysocina.cz nebo písemně na adresu Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jih-

lava, s označením Zlatá jeřabina 2010. Z došlých nominací
bude následně vybráno 30 počinů v každé kategorii, které
budou v anketě soutěžit.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
– výzva k předkládání žádostí
Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, vyhlašuje v souladu se Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/10 výzvu
k předkládání žádostí do 31.
ledna 2010. Alokovaná výše finančních prostředků je 42 mil.
Kč. Dotace podle uvedených
zásad se poskytují na výstavby a rekonstrukce kanalizací
a čistíren odpadních vod, kte-

ré řeší obce velikosti do 10 000
ekvivalentních obyvatel (dále
jen „EO“). U všech akcí je podmínkou, že předmět žádosti
musí řešit nejméně 100 EO. U
obcí do 400 EO se musí jednat
o akci, jež je v mimořádném
zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody. Žadatelem může
být obec či svazek obcí. Povinnými přílohami žádosti jsou
mimo jiné projektová dokumentace pro stavební povolení,
pravomocné stavební povolení
a doklady o výsledcích veřejné

soutěže na realizaci předmětu
žádosti. Žádosti budou následně projednány a vyhodnoceny v hodnoticím výboru, který
provede výběr akcí, u nichž
doporučí výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude rozhodovat
o poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům pravděpodobně 22. března 2010. Dotace
budou poté poskytovány na základě smlouvy.
Uvedené zásady včetně příloh
jsou zveřejněny na webových
stránkách kraje Vysočina > Kraj-

ský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství > Oddělení vodního hospodářství > Dotace
a finanční prostředky v oblasti
vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Zásady pro poskytování dotací – místní Agenda 21 a Zdraví 21

Prostřednictvím tohoto programu kraj Vysočina od
roku 2007 finančně podporuje aktivity místní Agendy 21
a Zdraví 21. V roce 2010 činila celková alokace programu

2 000 000 Kč a bylo podpořeno
43 projektů v celkové hodnotě
3 750 000 Kč. Mezi nejčastěji
realizované aktivity patří osvětové kampaně, zavádění principů zdravého životního stylu do
škol, přeměna školních zahrad
na přírodní učebny a plánování
s veřejností.
Oproti minulému roku mohou žadatelé v roce 2011 podat

pouze jednu žádost o podporu. Byla navýšena maximální
částka dotace z 50 000 Kč na
60 000 Kč. Novinkou je umožnění kofinancování projektu
dodávkou vlastního materiálu
a dobrovolnou bezplatnou prací občanů maximálně do výše
50 % z podílu hrazeného z
vlastních finančních prostředků.

Termíny pro ukončení příjmu žádostí jsou 20. února,
20. dubna a 20. září 2011. Celková alokace pro rok 2011 je
2 500 000 Kč.
Kontaktní osobou je koordinátorka projektu Zdravý kraj:
 Dana Kratochvílová, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Spolupráce s francouzským regionem přináší ovoce
Díky partnerství mezi krajem Vysočina a regionem Champagne-Ardenne se podařilo v posledních letech zkvalitnit výuku
francouzštiny na školách na Vysočině. Plodem spolupráce obou
partnerů je zajištění už druhého lektora francouzského jazyka,
jímž je paní Clémence Sublet z městečka St. Dizier v regionu
Champagne-Ardenne. Na Vysočině vyučuje od 1. září loňského
roku na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod,
v Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, a dále na Gymnáziu Jihlava, Obchodní akademii a Jazykové
střední škole s právem státní zkoušky Jihlava.
„Pobyt Clémence Sublet financujeme jak ze zdrojů kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne, tak prostřednictvím Velvyslanectví francouzské republiky v ČR. Lektorka vystudovala
francouzštinu pro cizince na univerzitě v Nancy. Pracovala už

v Portugalsku, na Ukrajině, v Jihoafrické republice i přímo ve
Francii,“ vysvětluje Martina Tomšů z krajského úřadu.
Kromě středních škol pracuje Clémence Sublet také pro příspěvkovou organizaci kraje Vysočina Education. „Kurzy využíváme
pro organizování vzdělávacích seminářů zaměřené na pedagogické pracovníky, především učitele francouzského jazyka. Francouzská lektorka úspěšně spolupracuje také s Francouzským
klubem v Jihlavě a v Třebíči, jejichž prostřednictvím seznamuje
zájemce na Vysočině se životem ve Francii,“ dodává Marie Kružíková (ČSSD), radní kraje pro školství. Lektorka se navíc na Vysočině seznamuje s naším školským systémem.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě
V částce 138/2010 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2010
bylo pod č. 381 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se zrušuje
nařízení vlády č. 447/2000 Sb.,
o způsobu usměrňování výše
prostředků vynakládaných na
platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců
odměňovaných podle zákona
o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích
a orgánech.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Odměny členům zastupitelstev
V částce 136/2010 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2010
bylo pod č. 375 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou paušálně kráceny o 5%.

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Oceňovací vyhláška
V částce 133/2010 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2010
byla pod č. 364 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2011.
Stravné, náhrada za silniční
vozidla a pohonné hmoty
V částce 136/2010 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2010 byla
pod č. 377 publikována vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění
sazba základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravné a stanovuje průměrná cena pohonných hmot.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2011.
Zahraniční stravné
V částce 129/2010 Sbírky zákonů vydané dne 10. 12. 2010

byla pod č. 350 publikována
vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2011.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2011.
FKSP
V částce 133/2010 Sbírky zákonů vydané dne 15. 12. 2010
byla pod č. 365 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2011.
Uveřejňování vyhlášení veřejných zakázek
V částce 125/2010 Sbírky zákonů vydané dne 10. 12. 2010
byla pod č. 339 publikována
vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 15. 12. 2010.
Daně z příjmů
V částce 127/2010 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2010
byl pod č. 346 publikován zákon, kterým se mění zákon č.
586/1992 Sb., o daních z pří-

jmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2011 (část 1. 5. 2011, část
1. 1. 2012).
Úsporná opatření na MPSV
V částce 127/2010 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2010 byl
pod č. 347 publikován zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2011 (část dnem vyhlášení).
Solární elektrárny
V částce 120/2010 Sbírky zákonů vydané dne 30. 11. 2010
byl pod č. 330 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2011 (část 1. 3. 2011).
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Vyšlo první číslo časopisu pro držitele Rodinných pasů
Pro osm tisíc uživatelů Rodinných pasů na Vysočině vyšlo v prosinci první číslo krajského časopisu Vysočinka. 24 stránek plnobarevného vydání nabízí rozhovory, tipy na výlety u nás i v partnerském regionu
Dolní Rakousko, recepty na vánoční cukroví nebo popisy zajímavého balení dárků. 90 % nákladů spojených s redakční činností uhradí kraj z úspěšného přeshraničního projektu.
„Časopis Vysočinka je jedním z výstupů krajského projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO
Familienpass v Dolním Rakousku. Do poloviny roku 2012 vyjde
celkem ještě série tří čísel v půlročním intervalu,“ prozradil radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Během
posledního půlroku přibylo do rodiny Rodinných pasů téměř 800
nových uživatelů, kteří v současné době mohou využívat výhody
slevového, bonusového a klubového systému v osmi krajích ČR i
za hranicemi v Dolním Rakousku.

První číslo Vysočinky nabízí také rady zkušeného dětského lékaře
zaměřené na zimní trápení nejen dětí, mnoho luštění pro všechny
generace a od dalších čísel také rubriku rodinných příběhů čtenářů.
Vysočinka je zdarma k dispozici také ve vybraných obchodních
centrech, mateřských centrech, krajských nemocnicích nebo informačních centrech. V elektronické podobě ji naleznete na adrese
http://vysocina.rodinnepasy.cz.
 Helena Šteflová, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 821, e-mail: steflova.h@kr-vysocina.cz

