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Schvalování účetních závěrek obcí a jejich
příspěvkových organizací
V loňském listopadovém Zpravodaji Kraje
Vysočina jsme zveřejnili informaci o zavedení
povinnosti schvalování účetních závěrek
ve veřejné správě s tím, že podrobnější
pravidla budou uvedena v prováděcí vyhlášce
Ministerstva financí.
Uplynulo několik měsíců a teprve dne 12. února
2013 Ministerstvo financí na svých internetových
stránkách sdělilo, že předpokládaný termín
nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování účetních
závěrek bude ve 2. čtvrtletí 2013. Současně
připustilo, že v případě schválení účetní závěrky
za rok 2012 v době přede dnem nabytí účinnosti
připravované prováděcí vyhlášky nebude
povinností použít vyhláškou stanovená pravidla
zpětně.
Povinnost schvalovat účetní závěrku ukládá
obcím a dobrovolným svazkům obcí zákon
č. 239/2012 Sb., kterým byla mimo jiné změněna
některá ustanovení zákona o obcích s účinností
od 1. září 2012. V přechodném ustanovení
zákona je uvedeno, že schvalování účetní
závěrky se poprvé provede za účetní období
roku 2012.
Na základě dotazů z obcí a s ohledem
na internetové sdělení Ministerstva financí
doporučujeme, aby zastupitelstva obcí při

projednávání a schvalování závěrečného účtu
za rok 2012 samostatným usnesením rozhodla
i o schválení či neschválení účetní závěrky za rok
2012. V případě, že již dřívějším usnesením
schválila pouze závěrečný účet, je potřeba ještě
dodatečně na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce dalším usnesením schválit či neschválit
účetní závěrku.
Rady obcí, které zřizují příspěvkové organizace,
by měly podobným usnesením schválit
nebo neschválit účetní závěrku zřízených
příspěvkových organizací. Pokud v obci
není rada ustavena, schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace zastupitelstvo obce.
U dobrovolného svazku obcí schvaluje účetní
závěrku podle novely zákona nejméně tříčlenný
orgán, který musí být předem určen stanovami
svazku obcí. V tomto případě doporučujeme
na nejbližším jednání dobrovolného svazku
obcí doplnit jeho stanovy o určení orgánu,
jenž bude mít pravomoc schvalovat účetní
závěrku. Následně by měl tento orgán účetní
závěrku dobrovolného svazku obcí projednat
a rozhodnout o jejím schválení či neschválení.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@krvysocina.cz
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Kraj Vysočina zásadně nesouhlasí s odebráním
stavebních úřadů obcím a krajům
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo
věcný záměr zákona, kterým by mělo dojít
k vytvoření nové struktury stavebních
úřadů podřízených přímo státu. Záměr byl
předán do připomínkového řízení. Návrh
počítá s vyjmutím agendy stavebních
úřadů včetně speciálních stavebních úřadů
z působnosti územních samosprávných celků
a s jejich převedením do nově vytvořených
dekoncentrovaných orgánů státu. Kraj Vysočina
považuje tento legislativní návrh za naprosto
nepřijatelný.
„Považuji tento návrh za alarmující pokus
o destrukci spojeného modelu veřejné správy,
který byl v České republice v minulých
patnácti letech pracně vytvářen,“ vysvětluje Jiří
Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. „Nechápu,
proč neustále bouráme to, co funguje, proč
pořád nekoncepčně měníme osvědčené systémy.

Takový postup je proti občanům a je nesmírně
nákladný. To jsme již úplně ztratili zdravý
rozum?“ dodává se znatelným rozhořčením.
„Jednotlivé agendy vykonávané územními
samosprávami jsou nejblíže občanům. Redukcí
počtu stavebních úřadů a počtu úředníků dojde
ke zhoršení přístupu občanů k poskytovaným
službám, a to zejména v menších sídlech Kraje
Vysočina,“ sděluje Martin Hyský, radní Kraje
Vysočina odpovědný za oblast regionálního
rozvoje a územního plánování. „Předložený
návrh je skandální. Předně je zcela nesystémový,
je v rozporu s principem subsidiarity, se stále
platným usnesením poslanecké sněmovny
o reformě veřejné správy i se stanoviskem
Ministerstva vnitra, které bylo před několika
měsíci prezentováno ředitelům krajských
úřadů. Podotýkám, že Ministerstvo vnitra má
koordinační roli mezi resorty pro organizační
(pokračování na další straně)
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otázky výkonu územní správy. A podle mého názoru není
návrh v souladu ani s usnesením vlády přijatým k problematice
organizace správy v loňském roce. Naprosto nestydatým
způsobem byl pak zpracován dokument RIA, tedy posouzení
dopadů legislativní změny na veřejné rozpočty. Jeho obsah je
tendenční, neobjektivní, pracuje s nevalidními údaji a evidentně
nepravděpodobnými předpoklady. Skutečným motivem návrhu
je, že stát chce obcím a krajům tyto agendy sebrat a provozovat je
sám v rámci jakéhosi dalšího ‚superúřadu‘,“ přibližuje ministerský
návrh Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Uvádí také špatnou zkušenost s podobnou změnou, která se týkala
přiznávání a výplat dávek sociální podpory. Nakonec musel kvůli
podezření z korupce u veřejné zakázky na informační systém
odstoupit i sám ministr. Upozorňuje, že jediná možná úspora by
spočívala ve snížení počtu (již tak prací zavalených) výkonných
úředníků a ve snížení jejich platů, samozřejmě s neblahými
dopady na rychlost vyřizování případů i na kvalitu. Dražší by
bylo naopak zavádění inspekce, nového informačního systému,
mnohde též hledání a vybavování nových prostor.
Stát chce docílit stavu, kdy by údajně bylo v rámci stavebních,
územně plánovacích a vyvlastňovacích úřadů systematicky
omezeno či eliminováno riziko střetu zájmu a zároveň bude
docíleno zpřehlednění kompetencí. Ministerstvo odůvodňuje svůj
návrh tím, že má zabránit újmám páchaným pod tlakem územní
samosprávy „prostým občanům“.
„Přesun kompetencí stavebních úřadů do státního aparátu nijak
neovlivní, zda daný úředník je, či není ve faktickém střetu zájmu.
Naopak bychom po změně mohli být podle podobné úvahy
svědky ovlivňování úředníků v neprospěch místních samospráv,“
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dodává Zdeněk Kadlec. Podle jeho názoru nejsou zjištěny, a tím
méně prokázány žádné četné a významné případy, kdy by místní
nebo krajská samospráva ovlivňovaly správní řízení ve svůj
prospěch proti oprávněným zájmům jiných účastníků. Kdyby
k tomu teoreticky došlo v prvním stupni řízení, existuje podle něj
celá řada řádných i mimořádných opravných prostředků včetně
institutu přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správním soudem.
„Je absurdní domnívat se, že obec může ovlivnit rozhodnutí svého
stavebního úřadu, následně kraje a poté i soudu,“ tvrdí Kadlec.
Postavení a činnost úředníků krajů a obcí jsou regulovány poměrně
přísným zákonem o úřednících územních samosprávných celků.
Tito zaměstnanci kromě jiného musejí složit náročnou zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti a musejí se podrobit masivnímu
vstupnímu i dalšímu vzdělávání. Pro výkon jednotlivých funkcí
jim jsou předepsány náročné kvalifikační požadavky. U úředníků
státu taková speciální přísná úprava neexistuje. „Předpoklady pro
nestrannost a nezávislost jsou podstatně silnější u úředníků obcí
a krajů ve srovnání se zaměstnanci státních úřadů,“ tvrdí ředitel
krajského úřadu.
Kraj Vysočina dlouhodobě a opakovaně na problematiku
rozkladu systému veřejné správy v České republice poukazuje
a upozorňuje. Mimo jiné byl v loňském roce odeslán dopis
premiérovi, kde byla výslovně zdůrazněna rizika postupného
rozvolnění spojeného modelu veřejné správy.
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
telefon: 564 602 250, e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina pokračuje projektem Rovnost šancí na Vysočině
v realizaci prorodinných opatření
Kraj Vysočina se dlouhodobě věnuje podpoře rodiny, zejména
rodinám s dětmi. Své aktivity zahájil již v roce 2006 projektem
Rodinné pasy. V březnu roku 2011 uspořádal konferenci Rodinná
politika v centru pozornosti krajů a obcí. V červnu loňského roku
byla schválena Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina. Tento
strategický dokument se věnuje podpoře rodin ve všech fázích
jejího vývoje a zaměřuje se jak na posilování funkcí zdravé rodiny,
tak i na pomoc rodině ohrožené aktuální krizí či dlouhodobým
handicapem.
Souběžně s přípravou této koncepce Kraj Vysočina zahájil realizaci
dvou projektů, a to projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
a Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky
kraje.
Projekt Rovnost šancí na Vysočině má za cíl iniciovat místní
partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností
(rovností šancí) a podporovat slaďování pracovního a rodinného
života místních obyvatel.
Nalezení vyváženého vztahu mezi potřebami členů rodiny, a zejména
dětí, a profesním životem je jedním z pilířů spokojeného života
rodiny. Pokud se nedaří skloubit tyto oblasti, jsou rodinní příslušníci
stresováni a kvalita života rodiny klesá. Nejedná se o jednorázové
rozhodnutí, ale stěžejní životní téma, které především žena řeší
v případě vícedětné rodiny opakovaně.
Projekt se snaží reagovat na nevyváženost mezi individuálními
potřebami a zájmy rodičů pečujících o děti na jedné straně a reálnou

situací na trhu práce, kde nejsou dosud zcela přijaty proklamace
o důležitosti rodiny a ocenění výchovy dětí, na straně druhé. Cílem
projektu bude tedy mimo jiné zajistit, aby rodiče, a zejména ženy,
mohli prožívat uspokojení z uplatnění v profesi a nemuseli mít
přitom pocit, že zanedbávají děti. Současně nelze zapomínat na „třetí
rozměr“ rodinného života, a tím jsou společné rodinné aktivity,
kontakt s přáteli, vlastní zájmy apod.
Dalším cílem projektu je pak formulovat a šířit prostřednictvím
osvěty vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových
skupin projektu, a tím i ke zlepšení jejich kvality života. Projekt
vychází z již provedených analýz mapujících potřeby místních
cílových skupin, z nichž jako hlavní problémy Kraje Vysočina
vzešly zejména: nižší vzdělání obyvatel, nízká ekonomická síla
domácností, přežívající stereotypy mezi zaměstnavateli, obtížnost
sladění pracovního a rodinného života a vyšší nezaměstnanost
žen. Kraj Vysočina chce tedy prostřednictvím projektu vytvořit
příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin a uplatnění žen
na trhu práce.
V rámci projektu budou působit pracovní skupiny, budou
realizovány semináře, kulaté stoly, konference, vydány tištěné
publikace atd. Tyto aktivity mají nastavit trend k dlouhodobé
spolupráci při řešení uvedených problémů.
V letošním roce se realizovaly tři kulaté stoly k problematice
slaďování rodinného a pracovního života, a to pro okres Žďár
nad Sázavou, okres Jihlava a pro okres Havlíčkův Brod. První
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konference v rámci projektu se uskuteční ve dnech 7. 3. – 8. 3.
2013 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě.
Informace o všech aktivitách projektu, pozvánky i přihlášky jsou
zveřejňovány na nově vytvořeném portálu kraje: www.kr-vysocina.
cz/rodinny_portal.
Kromě uvedených jednorázových aktivit bude probíhat mapování
sítě organizací přicházejících do kontaktu s rodinnou politikou, a to
ve třech základních kategoriích: Veřejné instituce (obce, příspěvkové
organizace obcí a kraje), Organizace občanského sektoru (občanská
sdružení, o. p. s., církve, politické strany, neformální instituce
apod.) a komerční sektor (podnikatelské subjekty – zaměstnavatelé
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců). Tento monitoring zajišťuje
pět regionálních koordinátorů projektu.
V okrese Jihlava působí jako regionální koordinátorka Ing. Soňa
Krátká (e-mail: sona.kratka@volny.cz, tel.: 734 694 501), v okrese
Třebíč Mgr. Ing. Miloslav Cejpek (e-mail: m.cejpek@trebic.cz, tel.:
725 384 324), v okrese Žďár nad Sázavou Mgr. Bc. Tereza Červinková
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(e-mail: terezacervikova@gmail.com, tel.: 734 694 503), v okrese
Havlíčkův Brod Ing. Jarmila Menšíková (e-mail: koordinator.hb@
seznam.cz, tel.: 734 694 502), v okrese Pelhřimov Mgr. Milan Píš
(e-mail: milanpis72@gmail.com, tel.: 734 694 490).
Uvedení koordinátoři v rámci „svého“ okresu sledují například
vztah instituce k rodinné politice, konkrétní aktivity realizované
danou institucí směrem k rodinné politice, ochotu instituce podílet se
na aktualizaci Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina apod. Jsou
připraveni ke spolupráci se všemi obcemi a dalšími subjekty, které se
chtějí spolupodílet na tvorbě prorodinného klimatu v daném regionu.
V případě zájmu obcí je vhodné kontaktovat příslušného koordinátora
co nejdříve.
Realizátoři projektu by si přáli, aby se v Kraji Vysočina stalo budování
prorodinného klimatu jednou z hlavních priorit všech dotčených
subjektů.
 Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí
telefon: 734 694 485, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Čistá Vysočina 2013 – zapojte se do úklidu okolí silnic na Vysočině
V letošním roce se opět můžete zapojit do 5. ročníku jarního
úklidu v kraji. Hlavní pozornost je určena okolí silnic. V loňském
roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo sesbíráno přes
90 tun odpadků. „Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní
zapojují obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci.
V loňském roce se přidalo i více menších obcí, které zajišťují
úklid u silnic ve svém katastru,“ říká Martin Hyský, radní pro
oblast regionálního rozvoje.
Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním
dnem Země, kterým je 22. duben.
Průběh akce:
■ ■Přihlášení probíhá od 1. 2. do 15. 3. 2013 prostřednictvím
elektronického formuláře na adrese www.kr-vysocina.cz/
cistavysocina.
■ ■Úklid probíhá v termínu od 12. 4. do 22. 4. 2013.
■ ■Zájemce vyplní krátký elektronický dotazník, díky
kterému budeme schopni zajistit dobrou organizaci celé
akce.
■■Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté
na plasty a modré na ostatní komunální odpad). Odpadky se
třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací.

■ ■Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo
obec zajistí Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.
■ ■V případě úklidu u místních komunikací budou
poskytnuty pouze pytle. Zajištění odvozu odpadků je
třeba řešit ve spolupráci s obcí.
■ ■Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné
konzultovat s jejich vlastníkem.
■ ■Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového
odpadu!
Přivítáme zpětnou odezvu o vašem zapojení do akce formou
fotografií nebo článků.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zlepšení
prostředí, ve kterém společně žijeme
 I. Hájková, odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina,
telefon: 564 602 534, 724 650 145,
e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.
 P. Holý, odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina,
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz.
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Začíná hlasování do ankety Zlatá jeřabina
– Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
Počátkem roku 2013 byly zahájeny přípravy 9. ročníku
veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2012, jejímž cílem je poukázat na pestrost
kulturních aktivit zrealizovaných v uplynulém roce na území
našeho kraje.
Na sběr nominací, ukončený k 8. únoru 2013, a následný výběr
30 nejzajímavějších kulturních akcí a 30 mimořádných akcí
obnovy kulturních památek navazuje hlasování veřejnosti,
které začíná 11. března a končí 19. dubna 2013. 9. ročník
ankety nadále zůstává ve znamení dvou kategorií: Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Popis jednotlivých kulturních počinů, které jsou předmětem
hlasování, včetně fotografií vystihujících atmosféru při akcích
či zachycujících stav památek, jsou k dispozici na webových

stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Kultura
a památky. Součástí stránek je i elektronický hlasovací
formulář, případně je hlasování možné prostřednictvím
originálního hlasovacího lístku uveřejněného v březnovém
čísle novin Kraj Vysočina.
První tři vítězné kulturní počiny v každé z kategorií
s nejvyšším počtem hlasů získají spolu s Cenou Kraje
Vysočina i finanční dar. Slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2012 se uskuteční koncem května.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

ZÓNA 2013: Cvičení integrovaného záchranného
systému

V minulém čísle Zpravodaje Kraje Vysočina byl zveřejněn
článek informující o plánovaném cvičení orgánů krizového
řízení a integrovaného záchranného systému s názvem
ZÓNA 2013. Cvičení proběhne 26.–28. března tohoto roku
v Jaderné elektrárně Dukovany a na území Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje. Jeho tématem je Činnost orgánů
krizového řízení, složek integrovaného záchranného
systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události
vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné
elektrárně Dukovany. Cílem cvičení je procvičit především
činnost organizace havarijní odezvy jaderné elektrárny,
funkčnost komunikačních toků s orgány krizového řízení
při vzniku a průběhu mimořádné události, činnost orgánů
krizového řízení při přijímání neodkladných ochranných
opatření (varování, ukrytí, jódová profylaxe, evakuace,
dekontaminace), činnost krizových štábů cvičících krajů,
měst a obcí a činnost sil a prostředků složek IZS při plnění
záchranných a likvidačních prací.
Dnes pohovoříme o dalších podrobnostech připravovaného
cvičení, jeho průběhu, účastnících cvičení a procvičovaných
ochranných opatřeních.

Cvičení se zúčastní Ústřední krizový štáb ČR, dotčená ministerstva
a další správní úřady, orgány krizového řízení Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje, krizové štáby obcí s rozšířenou působností
Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Moravské
Budějovice, krizové štáby obcí Dukovany a Rouchovany, Hasičský
záchranný sbor Kraje Vysočina, Zdravotní záchranná služba kraje,
Krajské ředitelství Policie kraje, dekontaminační odřad Armády
ČR organizace havarijní odezvy Jaderné elektrárny Dukovany.
V obcích kraje, které leží ve 20km zóně havarijního plánování,
budou spuštěny varovné sirény.
K naplnění tématu cvičení byla Jadernou elektrárnou
Dukovany zpracována námětová situace (scénář), která
simuluje mimořádnou událost na zmiňované elektrárně
takovým způsobem, aby se mohly procvičit některé vazby
a prověřit využití plánovaných sil a prostředků vyplývajících
z vnějšího havarijního plánu.
Havárie na Jaderné elektrárně Dukovany je simulovaná
mimořádná událost iniciovaná sérií nezávislých poruch.
Jak bude cvičení v Kraji Vysočina probíhat?
Po zjištění simulované mimořádné události v jaderné
elektrárně jsou na základě pokynu směnového inženýra
prováděny následující činnosti dle vnitřního havarijního plánu
Jaderné elektrárny Dukovany:
Je zajištěno varování zaměstnanců a dalších osob nacházejících
se v ohroženém prostoru jaderné elektrárny; je zajištěna aktivace
krytových družstev a aktivují se kryty podle předem připravených
pokynů; je aktivován personál technického podpůrného střediska;
je informován ředitel a vedení elektrárny o vzniku simulované
technologické události 1. stupně. O vzniku mimořádné události je
informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
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V důsledku mnohonásobné kumulace poruch provede směnový
inženýr postupně překlasifikaci simulované mimořádné
události na mimořádnou událost 2. a 3. stupně. To znamená,
že radioaktivní látky se mohou dostat nebo se již dostaly
mimo území jaderné elektrárny do životního prostředí.
V souladu se zpracovaným Vnitřním havarijním plánem
Jaderné elektrárny Dukovany je nutno organizovat a provést
opatření k ochraně zdraví a majetku občanů. Dle plánu
vyrozumění provádějí Krajská operační a informační
střediska HZS krajů vyrozumění správních úřadů na území
kraje, krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností
o události na jaderné elektrárně. Jsou uváděny do pohotovosti
orgány krizového řízení všech stupňů a připravují se přijímat
ochranná opatření.
Je provedeno varování obyvatelstva spuštěním varovných
sirén v celé 20km zóně havarijního plánování. Ze cvičných
důvodů bude použit zkušební tón sirény (nepřerušovaný
tón sirény po dobu 140 vteřin). Směnový havarijní štáb
Jaderné elektrárny Dukovany pracuje na zastavení úniku
radioaktivních látek do okolí. Zaměstnanci Jaderné elektrárny
Dukovany jsou ukryti ve speciálních krytech a připravují se
na možnou evakuaci.
Ústřední krizový štáb ČR, krizové štáby krajů, města a obcí
vyhodnocují vzniklou situaci a zpracovávají prognózy dalšího
vývoje na základě podkladů směnového havarijního štábu
Jaderné elektrárny Dukovany a Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost (SÚJB). V případě vzniku skutečné mimořádné
situace by ve vysílání České televize ČT 1 a Českého rozhlasu
1 Radiožurnál byly odvysílány předem připravené relace
s informacemi pro obyvatelstvo, hlavně jak se chovat a jak
realizovat ochranná opatření.
Na základě hodnocení technologického vývoje obdrží
hejtman kraje doporučení SÚJB k provedení evakuace obcí
Dukovany a Rouchovany. Krizový štáb kraje ve spolupráci
s krizovým štábem obce s rozšířenou působností Třebíč
a obcemi Dukovany a Rouchovany zabezpečuje splnění úkolu
evakuace smluvními dopravními prostředky dle vnějšího
havarijního plánu. Zároveň je vyrozuměn starosta města
Třebíče a Moravských Budějovic, aby zahájili v souladu
s předem zpracovanou dokumentací dle vnějšího havarijního
plánu přípravu na přijetí evakuovaných osoba zabezpečení
jejich ubytování a stravování.
Pro případ, že je nutno provést dekontaminaci (odmoření) osob
a techniky, počítá vnější havarijní plán s výstavbou mobilních
dekontaminačních míst na vytipovaných komunikacích.
Dekontaminační místa budou vybudována při tomto cvičení
reálně u obce Kožichovice silami a prostředky Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina u obce Košíkov vojáky
AČR. Následně bude procvičen postup při dekontaminaci
vozidel a i evakuovaných osob. Policie ČR bude v případě
potřeby v těchto místech regulovat dopravu.
Zmínil jsem se o přijímání plánovaných ochranných
opatřeních; co představují?
Především je nutno zmínit, že veškerá opatření budou
prováděna štábně, a tedy bez praktického provedení kromě
dekontaminace. Obyvatelstvu ve 20km zóně havarijního
plánování je do domácností distribuována bezpečnostní
příručka vydaná formou kalendáře, která radí občanům,
jak se chovat při mimořádné radiační situaci. Podstatou
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všech ochranných opatření osob před účinky a následky
nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu se zářením.
Nejefektivnějším způsobem ochrany před radioaktivními
látkami je ukrytí v budovách, které podstatně snižují účinky
radioaktivního záření. Po výzvě ve sdělovacích prostředcích
se požijí jódové tablety, takzvaná jódová profylaxe, dle
stanoveného dávkování. Je nejúčinnější před příchodem
radioaktivního oblaku. Jednou z unikajících látek při radiační
havárii je radioaktivní jód. Aby se předešlo jeho hromadění
ve štítné žláze člověka a poškození zdraví, užívají se tablety
s neradioaktivním jódem (KI), který nasytí štítnou žlázu
a nevpustí do ní radioaktivní jód. Tablety KI má obyvatelstvo
uloženo v domácnosti a žáci školních zařízení ve školách.
Pokud je nutno opustit budovu – úkryt, doporučuje se chránit
si dýchací cesty k tomu určenými ochrannými rouškami nebo
improvizovanými prostředky ochrany dýchacích cest. K tomu
je možno použít navlhčený kapesník, ručník, přeloženou
gázu, toaletní papír apod. Povrch těla je při tom nutno
chránit pláštěnkou, rukavicemi, gumovými holínkami apod.
Evakuace je velmi účinným ochranným opatřením. K jejímu
provedení jsou připraveny evakuační plány, podle nichž
jsou lidé evakuováni do předem stanovených příjmových
míst po vybraných trasách. Doporučení k evakuaci dává
hejtmanovi kraje, předsedovi krizového štábu kraje,
na základě monitorování (měření) radiační situace krizový
štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Evakuaci
nařizuje a organizuje starosta obce. Nutno zde říci, že toto
opatření vzhledem ke svým dopadům by bylo velmi pečlivě
zvažováno.
I laik pozná, že časový průběh cvičení, situovaný do třech dnů,
by ve skutečnosti představoval daleko větší časový úsek. Ten
by umožnil přesné vyhodnocení situace a kvalitní rozhodování
odpovědných orgánů s využitím nejmodernějších poznatků
vědy k řešení mimořádné radiační situace. Starostům měst
a obcí, které se nacházejí ve 20km zóně havarijního
plánování, doporučuji v termínu cvičení si překontrolovat
aktuálnost Plánu činnosti obce v případě vzniku radiační
havárie.
Pravděpodobnost vzniku radiační havárie v souvislosti
s provozem Jaderné elektrárny Dukovany je extrémně
nízká. Za 28 let provozu bloků dukovanské elektrárny
nebyla zaznamenána žádná podobná událost. Nicméně
příprava a plánování opatření pro případ radiační havárie
vyplývá z platné legislativy České republiky, která
stanovuje v pravidelných intervalech takováto cvičení
provádět. Havarijní cvičení krizových štábů, jednotek IZS
a orgánů havarijní odezvy Jaderné elektrárny Dukovany
tak nepramení z obavy, že by taková situace mohla reálně
nastat, ale je výrazem vysoké odpovědnosti České republiky
a provozovatele jaderného zařízení za všestrannou přípravu
obsluhujícího personálu byť i na nepravděpodobné hrozby.
Rovněž je nejúčinnějším a nejefektivnějším prostředkem
zvyšování havarijní připravenosti a jaderné bezpečnosti
v celosvětovém měřítku. Ne nadarmo se říká, že kdo je
připraven, není překvapen!
Po celé tři dny cvičení bude aktivována informační linka
s číslem 950 270 180.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz
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Podpora jazykového vzdělávání na školách v kraji
Kraj Vysočina si uvědomuje potřebnost podpory jazykové výuky,
proto i v rámci naplňování záměrů spolupráce s partnerskými
regiony neopomíná tuto oblast řešit. Výsledkem letitých snah
je podpora výuky francouzského jazyka formou zajištění
francouzského lektora, který čtvrtým rokem působí na středních
školách v Kraji Vysočina. Tato aktivita vzešla v rámci spolupráce
s partnerským regionem Champagne-Ardenne s podporou
francouzského velvyslanectví.
V současné době se připravuje záměr podpory výuky německého
jazyka ve stejném pojetí, jako je tomu u výše zmíněné francouzštiny.
Ve spolupráci s partnerským regionem Dolní Rakousko za podpory
tamního zemského školského úřadu a rakouského velvyslanectví
vše směřuje k možnosti zajištění rodilého mluvčího pro potřeby
výuky německého jazyka na středních školách.
Mimo uvedené aktivity, které jsou financovány z rozpočtu Kraje
Vysočina s přispěním partnerských regionů, Kraj Vysočina i
nepřímo podporuje prostřednictvím své příspěvkové organizace

Vysočina Education projekty podporující výuku cizích jazyků. Jsou
to projekty s dopadem na mateřské, základní a střední školy v oblasti
podpory výuky anglického, francouzského a německého jazyka.
V neposlední řadě je třeba zmínit i vznik Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina,
která jsou platná od 1. ledna 2013. Prostřednictvím pravidel je
možné v rámci systémové podpory získat finanční prostředky na
pokrytí nákladů spojených se studijním pobytem v partnerských,
respektive spolupracujících regionech za přesně stanovených
podmínek. Jedná se o záměr podpořit žáky a studenty, kteří chtějí
studovat v zahraničí, a tím si rozvíjet nejen jazykové kompetence,
ale poznat i tamní způsob vzdělávání, kulturou i zvyky. Bližší
informace naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina
> Školský portál > Metodiky.
 Petr Adam, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 943, e-mail: adam.p@kr-vysocina.cz

Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v roce 2012
V průběhu roku 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 63 žadatelům v částce
2 874 318 Kč.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené
vydrou říční 50 žadatelům ve výši 1 724 901 Kč a škody způsobené
kormoránem velkým byly vyplaceny 13 žadatelům v částce
1 149 417 Kč. Náhrada škody byla poskytnuta všem žadatelům.
Bližší informace k počtu všech vyplácených náhrad škod
způsobených na rybách vydrou říční, bobrem evropským
a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 a dále postup
při vyřizování žádosti o náhradu škody jsou k dispozici na
adrese http://www.kr-vysocina.cz > Životní prostředí > Příroda
> Náhrada škody chráněnými živočichy a dále v sekci Téma

> Analytické a statistické služby > Dotace > Náhrada škody dle
zákona č. 115/2000 Sb.
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 (tzv. průtoky). Na druhé adrese jsou v tabulce
uvedeni pouze úspěšní žadatelé a pouze náhrady škody, jež
zasahovaly do rozpočtu kraje.
Od 1. 4. 2013 bude upraven výčet druhů, na něž je možné
uplatňovat náhradu škody dle zákona o náhradách škod. Od 1. 4.
2013 již nelze poskytnout náhradu škody na rybách způsobené
kormoránem velkým.
 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Má to smysl, třiďte odpad – deset let spolupráce
se společností EKO-KOM, a. s.
Kraj Vysočina pokračuje desátým rokem ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Projekt
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky
v Kraji Vysočina je od začátku zaměřen na technickou podporu
třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu. Objem
investovaných finančních prostředků (2004–2013) představuje
58,4 mil. Kč, z toho podpora kraje činí 20,4 mil. Kč.
Z komunikačních aktivit budou letos realizovány akce pro
veřejnost a soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013 (s novými
pravidly) včetně finanční odměny vítězným obcím. Seminář
Komunální odpady v praxi doplní série tematických seminářů
v okresních městech. K podpoře předcházení vzniku odpadů,
využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a správnému

třídění odpadů je určen grantový program Fondu Vysočiny Jdeme
příkladem – předcházíme odpadům 2013 s uzávěrkou příjmu
žádostí 15. března. Společnost EKO-KOM, a. s., zakoupí další
sběrové nádoby na papír, plast, sklo bílé, barevné a poskytne je
vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.
Projekt spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a. s.,
podporuje budování Integrovaného systému nakládání s odpady
v Kraji Vysočina v oblastech maximalizace třídění komunálních
odpadů a jejich další využití i předcházení vzniku komunálních
odpadů.
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Rozpočty
V částce 6/2013 Sbírky zákonů vydané dne 16. 1. 2013 byla
pod č. 10 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných
celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů
Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 7/2013 Sbírky zákonů vydané dne 17. 1. 2013 bylo
pod č. 14 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání
výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s
regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém
věstníku částka 13/2012 ze dne 28. 11. 2012 a nabyl účinnosti
dne 1. 1. 2013.
BOZP
V částce 5/2013 Sbírky zákonů vydané dne 14. 1. 2013 bylo
pod č. 9 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2013.

Domácí porážka skotu a jelenovitých
V částce 2/2013 Sbírky zákonů vydané dne 7. 1. 2013 byla pod
č. 2 publikována vyhláška o obsahových náležitostech žádosti
o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo
jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech
jejího ohlašování.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Chov psů a koček
V částce 10/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 1. 2013 byla
pod č. 21 publikována vyhláška o stanovení podmínek při
chovu psů a koček.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Hračky
V částce 11/2013 Sbírky zákonů vydané dne 29. 1. 2013 bylo
pod č. 24 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Protikorupční novela zákonů o obcích, krajích a hlavním
městě Praze
Vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky dne 23. 1. 2013 návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní
tisk č. 904).
Cílem zvažovaných změn je dle důvodové zprávy dosažení
maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obce,
kraje a hlavního města Prahy, která posílí možnosti veřejné
kontroly a přímé odpovědnosti volených funkcionářů územní
samosprávy. Jmenovitě se jedná o následující opatření:
■ ■úprava povinnosti zveřejňovat záměr dispozic s nemovitým
majetkem (prodloužení zveřejnění záměru na 30 dní,
obligatorní uveřejnění na Portále veřejné správy atp.)
■ ■úprava povinnosti disponovat majetkem za cenu obvyklou
■ ■povinné zveřejňování smluv, jejichž smluvní stranou je
ÚSC a jimiž bylo nakládáno s nemovitým majetkem ÚSC
nebo jejichž celková výše plnění přesahuje 50 000 Kč bez
DPH u obcí, resp. 200 000 Kč bez DPH u krajů
■ ■povinnost zpeněžovat nemovitý majetek prioritně veřejnou
dražbou, případně veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku

(pokud nejsou zákonné důvody pro výjimku, která bude
muset být odůvodněná)
■ ■povinnost důsledně uplatňovat nárok na náhradu škody
způsobené obci nebo kraji
■ ■oprávnění Nejvyššího státního zastupitelství podat
návrh na určení neplatnosti smlouvy k takzvané povinně
zveřejňované smlouvě
■ ■zrušení vyhrazené pravomoci rady
■ ■rozhodnutí o uznání dluhu nad 20 000 Kč nově
v kompetenci zastupitelstva
■ ■povinnost zaznamenávat výsledek hlasování v radě
a zastupitelstvu jmenovitě
■ ■povinnost zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva
a usnesení ze schůze rady
■ ■úprava pravidel pro pořizování a zveřejňování zvukových
a obrazových záznamů z jednání zastupitelstva
■ ■úprava práva člena zastupitelstva na získání informací
■ ■úprava práva člena zastupitelstva na interpelace (doplnění
opravného mechanismu)
■ ■zmocnění pro zastupitelstvo k vydání etických pravidel
člena zastupitelstva
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Fond Vysočiny: Vyhlášeny nové grantové programy
Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém
zasedání dne 19. 2.
2013 vyhlásilo osm
nových
grantových
programů v rámci
Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí
a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou
programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2013 – 4 000 000 Kč
– program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor
informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 19. 4. 2013
Bezpečná silnice 2013 – 3 500 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I.,
II. a III. třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního
hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@
kr-vysocina.cz; Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 26. 4. 2013
Rozvoj vesnice 2013 – 3 000 000 Kč – program na podporu
projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a
místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje,
Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 25. 3. 2013
Jednorázové akce 2013 – 2 000 000 Kč – program
na podporu jednorázových sportovních a volnočasových
aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Alena
Mikulíková, tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz;
Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@krvysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 3. 2013

Sportoviště 2013 – 3 000 000 Kč – program na podporu
výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení
na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu,
Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz;
Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 3. 2013
Památky místního významu 2013 – 1 500 000 Kč – program
na podporu obnovy památek místního významu (odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava
Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 25. 3. 2013
Čistá voda 2013 – 5 500 000 Kč – program na podporu
zpracování studií nebo projektových dokumentací v
oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek,
tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin
Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 27. 3. 2013
Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2013
– 450 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku
odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu
prostředí a třídění využitelných složek odpadu (odbor
životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Pavla Bendová, tel.: 564
602 515, bendova.p@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 3. 2013
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace
ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete
na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.
kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Dotace Ministerstva zemědělství na vodovody a kanalizace
Ministerstvo zemědělství vydalo Pravidla pro poskytování
a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací. Tato pravidla jsou určena na podporu výstavby
vodovodů nebo kanalizací především pro obce o velikosti
do 1 000 obyvatel. Žadatelem může být obec nebo svazek
obcí. Povinnými přílohami žádosti o dotaci jsou mimo jiné
pravomocné územní rozhodnutí a stanovisko krajského úřadu
z hlediska souladu navrhovaného řešení s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, který je zveřejněn
na webových stránkách http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk.
Maximální výše dotace z tohoto programu se poskytuje dle

velikosti řešené obce do 70 % celkových uznatelných nákladů,
přičemž maximální výše poskytnuté dotace je 50 mil. Kč.
Uvedená pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách
Ministerstva zemědělství www.mze.cz > Dotace > Národní
dotace > Dotace ve vodním hospodářství > Vodovody
a kanalizace. Více informací je možné získat na Ministerstvu
zemědělství, odboru vodovodů a kanalizací, oddělení rozvoje
vodovodů a kanalizací.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

