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Přezkoumání hospodaření za rok 2011
I když v současné době již probíhají dílčí
přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2012,
považuji za vhodné předat několik informací
k výsledkům přezkoumání hospodaření v Kraji
Vysočina za rok 2011.
Z celkového počtu 704 obcí a 70 DSO v kraji
kontroloři krajského úřadu přezkoumali
v přenesené působnosti za rok 2011 hospodaření
602 obcí a 44 DSO. Hospodaření ostatních obcí
a DSO prověřili na základě smluvního vztahu
za úplatu profesionální auditoři nebo auditorské
společnosti.
Od srpna do prosince roku 2011 vykonali
kontrolní pracovníci krajského úřadu první
dílčí přezkoumání hospodaření u 384 obcí
a u 44 DSO, a tedy u dvou třetin územních celků,
které požádaly krajský úřad o přezkoumání
svého hospodaření. Z tohoto počtu téměř
300 obcí opakovaně požaduje provedení
dílčího přezkoumání dobrovolně, a tedy nad
rámec zákonné povinnosti, neboť takto získají
čas pro odstranění případně zjištěných chyb
a nedostatků ještě do konce účetního období.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2011 nebyly
zjištěny žádné nedostatky v hospodaření
více než 70 % obcí a 90 % DSO. Nejčastěji se
vyskytovaly obvyklé chyby v účetnictví a řada
obcí nedodržovala rozpočtovou disciplínu,
neboť nehospodařila v souladu se schváleným
nebo upraveným rozpočtem.
Od února do června 2012 vykonávali
kontroloři krajského úřadu druhá dílčí či
jednorázová přezkoumání hospodaření obcí
a DSO za rok 2011. Předmětem přezkoumání
byly především příjmy a výdaje rozpočtů,
provádění rozpočtových změn, závěrečné
účty, finanční vztahy ke státnímu a krajskému
rozpočtu, nakládání s majetkem a úplnost,
správnost a průkaznost vedení účetnictví
včetně inventarizace majetku a závazků. Chyby
a nedostatky v hospodaření uvedli kontroloři ve
zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření
u 31 % obcí a 9 % DSO, což jsou podobné
výsledky jako v předchozích dvou letech.
Nejčastějšími nedostatky v hospodaření bylo
nesprávné nebo neúplně vedené účetnictví,
nedostatečně prováděná inventarizace majetku
a závazků, chyby v evidenci majetku a dále
nedodržování některých povinností stanovených
zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů: nezveřejňování návrhu rozpočtu
a závěrečného účtu na úřední desce a současně

i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup, neprovádění rozpočtových
změn rozpočtovými opatřeními včetně jejich
schvalování a nedodržování finančního
hospodaření obce v souladu se schváleným
rozpočtem. U 24 obcí kontroloři konstatovali,
že se v jejich hospodaření neustále opakují
stejné chyby a nedostatky jako v předchozích
letech. Více než 80 obcí a DSO bylo v závěru
zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření
upozorněno na případná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na jejich budoucí
hospodaření. Tato rizika většinou vyplývala
z vyšších hodnot některých sledovaných
poměrových ukazatelů hospodaření (dluhová
služba, podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům,
podíl závazků či pohledávek na rozpočtových
příjmech), u některých obcí byla zjišťována
nedostatečná rezerva disponibilních finančních
prostředků.
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů byly na základě výsledků
přezkoumání hospodaření za rok 2011 uloženy
29 obcím pokuty za to, že se dopustily správního
deliktu. Celkově bylo zjištěno a potvrzeno
39 správních deliktů. Téměř ve všech případech
se jednalo o správní delikt nezveřejnění návrhu
rozpočtu nebo návrhu závěrečného účtu
v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup nejméně po dobu 15 dní přede dnem
jejich projednání v zastupitelstvu obce.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření obcí a DSO
za rok 2011 je zveřejněno na internetových
stránkách Kraje Vysočina v sekci Servis pro
obce > Metodická pomoc obcím > Přezkoumání
hospodaření obcí a DSO nebo v sekci Krajský
úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor kontroly. Na obou místech lze rovněž
nalézt informace o základních povinnostech obcí
a DSO stanovených zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO, o rizicích
zjišťovaných při přezkoumání hospodaření
obcí a DSO v Kraji Vysočina a výčet možných
správních deliktů obcí a DSO podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@krvysocina.cz
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Nenechávejte předložení podkladů v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny 2012 na poslední chvíli
Velké množství obcí, kterým byla v letošním roce přiznána
podpora v rámci tohoto programu, dosud nepředložilo příslušnému
úřadu obce s rozšířenou působností nutné podklady pro takzvanou
kontrolu připravenosti akce. Tato kontrola je zaměřena na
upřesnění rozsahu, charakteru (investice/neinvestice) a celkových
nákladů projektu. Obec musí nejpozději do konce října 2012
na příslušný úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto
doklady:
1) u projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii
příslušného povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
o změně některých zákonů (vodní zákon), a to ve všech případech
včetně dokladu o nabytí právní moci takového povolení; v případě,
že akce nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží

obec čestné prohlášení o této skutečnosti
2) podklady k upřesnění výše celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky, paragony, cenové
nabídky apod.).
Až po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem
podepsána smlouva o poskytnutí dotace a dotace bude
následně převedena na účet obce. V případě nepředložení
těchto dokladů nárok na dotaci zaniká. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto podkladů nenechávaly na poslední možný
termín, a to i vzhledem ke konání krajských voleb. Závěrem
připomínáme, že realizace dotovaných projektů musí proběhnout
do konce roku 2012.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Do práce a do škol bez aut i v letošním roce
Na měsíc září byl vyhlášen
Evropskou komisí a národními
koordinátory jednotlivých zemí
jedenáctý ročník kampaně
Evropský týden mobility (více
na
www.mobilityweek.eu/
home/), který proběhne od 16. do 22. září 2012 na téma Pohyb
správným směrem!
V Kraji Vysočina se bude v rámci této kampaně konat dne 18. září
2012 akce s podtitulem Do práce a do škol bez aut, do které se
může zapojit každý prostřednictvím přihlašovacích formulářů, jež
jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. V tento den
se budeme snažit maximalizovat počet kilometrů, které všichni
přihlášení urazí do práce, do škol a zpět, aniž by použili motorová

vozidla. Důraz je kladen na ekologické dopravní prostředky,
popřípadě na využití prostředků veřejné hromadné dopravy.
Nejzajímavější výkony pěší a na kole budou následně ověřeny,
vyhodnoceny a odměněny cenami Kraje Vysočina. V loňském roce
se zúčastnilo 840 osob z úřadů, příspěvkových organizací, NNO
a škol v Kraji Vysočina. Celkem bylo zdoláno 2 685 km na kole,
pěšky nebo hromadnou dopravou.
Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst
individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby
jeho řešení – podpora veřejné silniční i železniční dopravy, budování
cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší aj.
 Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 564, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz

Nová mapa zavede turisty do všech pivovarů Vysočiny
Po několika úspěšných publikacích se Kraj Vysočina rozhodl rozšířit
nabídku turistických materiálu. Krajská příspěvková organizace
Vysočina Tourism připravuje pro návštěvníky našeho regionu mapu
s názvem Pivovary na Vysočině. Reaguje tím na aktuální trend
cestovního ruchu, kdy se velké procento turistů zajímá o gastronomii
v jednotlivých částech Česka a v mnoha případech také o zlatavý
mok i jeho výrobu. Kraj Vysočina má v daném odvětví co nabídnout.
Pivovarů, ať již velkých nebo jen malých rodinných, je v regionu
třináct. Informační materiál bude obsahovat podrobnou mapu
s popisem jednotlivých výroben, nabídku služeb a nebudou chybět
ani fotografie a kontaktní údaje.
Z dlouholetých zkušeností víme, že na veletrzích cestovního
ruchu a obdobně tematicky zaměřených akcích, kde se pohybují
potenciální návštěvníci Vysočiny, je největší zájem o mapy. Proto

se dá předpokládat zájem nejen o mapu Pivovary na Vysočině,
ale i o další dvě připravované publikace z dílny Vysočina Tourism
– Průvodce Vysočinou na kole a Průvodce Vysočinou pěšky. Tyto
publikace doplní rozsáhlou sadu propagačních materiálů, v jejímž
rámci je možno zmínit například mapy jezdeckých stezek po
Vysočině a mapy Adrenalin na Vysočině, Zima na Vysočině nebo
Památky UNESCO na Vysočině.
Mapa Pivovary na Vysočině by měla být hotová v listopadu roku
2012. Zájemci si budou moci vyzvednout materiál v sídle Kraje
Vysočina, Vysočina Tourism nebo jej mohou dostat při aktivitách
pořádaných Krajem Vysočina a na veletrzích cestovního ruchu.
 Tomáš Čihák, Vysočina Tourism
mobil: 732 650 158, e-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v I. pololetí 2012
V průběhu I. pololetí 2012 poskytl Krajský úřad Kraje Vysočina
podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen
„zákon o náhradách škod“), náhradu škody celkem 33 žadatelům
v částce 1 778 067 Kč.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené
vydrou říční 24 žadatelům ve výši 779 062 Kč a škody způsobené
kormoránem velkým byly vyplaceny 9 žadatelům v částce
999 005 Kč. Náhrada škody byla poskytnuta všem žadatelům.
Bližší informace k počtu všech vyplácených náhrad škod
způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od
1. 1. 2003 do 30. 6. 2012 a dále postup při vyřizování žádosti

o náhradu škody jsou k dispozici na adrese www.kr-vysocina.cz
> Téma > Životní prostředí > Příroda a dále Téma > Analytické
a statistické služby > Dotace v rámci státní správy.
Celková výše škody a počet žadatelů se zde liší, protože na první
uvedené adrese jsou uvedeni všichni, a to i neúspěšní žadatelé
a rovněž jsou zde uvedeny náhrady škod, které nezasahovaly do
rozpočtu kraje (takzvané průtoky). Na druhé adrese jsou v tabulce
uvedeni pouze úspěšní žadatelé a pouze náhrady škody, které
zasahovaly do rozpočtu kraje.
 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Minimální mzda
V částce 84/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 7. 2012 bylo
pod č. 246 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela nařízení vlády mimo jiné zrušuje § 4 upravující sazbu
minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy při omezeném
pracovním uplatnění zaměstnance.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Základní vzdělávání
V částce 87/2012 Sbírky zákonů vydané dne 23. 7. 2012 byla
pod č. 256 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
Vyhláška mimo jiné nově zavádí povinnost školy umožnit
pobyt žákům ve škole v době mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním, v takzvané „polední přestávce“, kdy škola rovněž
nad žáky vykonává dozor. Novela poskytuje škole větší prostor
pro sestavení rozvrhu školy, a to zejména s ohledem na žáky
dojíždějící z vesnic; dále prodlužuje dobu pro oznamování
plánovaných akcí rodičům, precizuje pravidla pro plavecký
výcvik a pravidla pro výpočet průměrného počtu žáků ve třídě
školy a rovněž zjednodušuje ustanovení o hodnocení žáků.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012 (část dnem vyhlášení).

Spisová služba
V částce 88/2012 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2012 byl pod
č. 259 publikována vyhláška o podrobnostech výkonu spisové
služby.
Nová prováděcí vyhláška stanovuje podrobnosti výkonu spisové
služby veřejnoprávními původci.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012.
Silniční doprava
V částce 92/2012 Sbírky zákonů vydané dne 8. 8. 2012 byl
pod č. 269 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, a vyhláška
č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách
v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.
Novela vyhlášky mimo jiné reaguje na zásadní změny v oblasti
odborné způsobilosti dopravců a rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě provedené nařízením Evropského Parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 8. 2012 (část 1. 10. 2012).
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 44 Chrudim a č. 53 Třebíč
první den voleb
druhý den voleb

12. října 2012
13. října 2012

14.00–22.00 hodin
8.00–14.00 hodin
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Základní informace o školním roce 2012/2013
Vyučování ve školním roce 2012/2013 bude zahájeno v pondělí
3. září 2012. Do lavic základních škol v Kraji Vysočina
usedne přibližně 41 300 žáků. Střední školy bude na Vysočině
navštěvovat zhruba 21 400 žáků. První pololetí bude ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2013 a školní rok skončí v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 25.–26. října
2012. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2012
a vyučování bude opět zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2013. Pololetní
prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou pro Kraj Vysočina stanoveny v termínu
11.–17. února 2013. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
a pátek 28.–29. března 2013. Zápis do 1. ročníku základní školy se
uskuteční v období 15. 1.–15. 2. 2013.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno (počty
právnických osob):
351 mateřských škol (z toho 345 zřizovaných obcí, 1 krajem,
5 jiným zřizovatelem)

262 základních škol, přičemž je 133 úplných, 115 málotřídních
a 14 „speciálních škol“ (248 zřizovaných obcí, 13 krajem a 1 jiným
zřizovatelem)
76 středních škol (54 zřizovaných krajem a 22 jiným
zřizovatelem)
14 vyšších odborných škol (9 zřizovaných krajem, 5 jiným
zřizovatelem)
25 základních uměleckých škol (24 zřizovaných obcí a 1 jiným
zřizovatelem)
19 domů dětí a mládeže (17 zřizovaných obcí a 2 jiným
zřizovatelem)
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2012 celkem 79 škol a školských
zařízení
 Petr Adam, odbor školství mládeže a sportu
telefon: 564 602 943, e-mail: adam.p@kr-vysocina.cz

POZVÁNKY
Seminář pro obce: Komunální odpady v praxi – 2012
Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a. s., již 9. rokem úspěšně realizuje projekt Intenzifikace
sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů.
V rámci tohoto projektu Kraj Vysočina ve spolupráci s firmou
ESKO-T, s. r. o., pořádá pro starosty, zastupitele obcí, pracovníky
v odpadovém hospodářství obcí, zástupce firem, které se
zabývají nakládáním s komunálními odpady, a další zájemce
o informace z oblasti nakládání s komunálními odpady tradiční
seminář Komunální odpady v praxi –2012, a to od 1. do
2. listopadu 2012 v hotelu SPORT – V – HOTEL Hrotovice.
V rámci semináře se účastníci dozvědí praktické zkušenosti
ohledně řízení odpadového hospodářství v obci, a to zejména
s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního

odpadu, o formách využití komunálního odpadu, problematice
energetického využití komunálního odpadu, o projektu
Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem
v Kraji Vysočina, o připravované legislativě v odpadovém
hospodářství, kolektivních systémech pro nakládání s vyřazenými
elektrozařízeními a o dalších tématech.
Více informací, pozvánku a přihlášku na seminář najdete na
webových stránkách Kraje Vysočina > Téma > Odpady Vysočiny
nebo na webových stránkách společnosti ESKO-T, s. r. o.
(www.esko-t.cz).
 Pavla Bendová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 515, e-mail: bendova.p@kr-vysocina.cz

Setkání starostů obcí Kraje Vysočina s Radou Kraje Vysočina
Setkání se koná v rámci projektu MA-G 21 - Spolupráce mezi místní Agendou 21
v Kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku
Kdy: 20. září 2012, 12.30 hod.
Kde: Společenský sál SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť

