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Nastávající turistická sezona přináší inovovanou
SPOLEČNOU VSTUPENKU do muzeí a galerií
zřizovaných Krajem Vysočina
Pro začátek letošní turistické sezony připravil odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s řediteli muzeí a galerií zřizovaných Krajem
Vysočina moder nizovanou SPOLEČNOU
VSTUPENKU. O pokračování tohoto úspěšného
projektu, který běží již od roku 2008, rozhodla
na konci roku 2013 Rada Kraje Vysočina. Nově
pojaté letáčky a vstupenky budou k dispozici ve
všech muzeí a galeriích, zapojených do projektu.
SPOLEČNÁ VSTUPENKA rozšiřuje a finančně
zvýhodňuje možnosti kulturního vyžití. Každá
vstupenka umožňuje dvanáct vstupů do čtyř muzeí,
jejich čtyř poboček a do tří galerií. Vstupenka není
evidována na jméno/třídu, a je tudíž přenosná.
K dispozici je ve třech variantách:
- plné vstupné v ceně 120 Kč
- zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory
v ceně 60 Kč
- pro celé školní třídy v ceně 300 Kč
Držitel vstupenky může postupně navštívit
všechna muzea a galerie, která jsou do projektu
zapojena, nebo je možné navštívit opakovaně
(až do vyčerpání dvanácti vstupů) pouze vybrané
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organizace či organizaci. Každý jednotlivý vstup
bude označen. V rámci vstupu je umožněna
prohlídka všech expozic a probíhajících výstav
(v případě Muzea Vysočiny Třebíč vstup = jedna
ze čtyř expozic). Samozřejmě ji může použít i více
osob najedou. Změnou prošla i doba platnosti, která
je nyní 24 měsíců od jejího prvního použití. Nově
tak bude přímo na vstupence vyznačeno datum
prvního vstupu.
Návštěvníkům se tak naskýtá jedinečná možnost
využít vstupenku například k prohlídce nově otevřených interaktivních expozic na zámku v Třebíči
za zvýhodněnou cenu.
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 Jana Komínová, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, telefon: 564 602 249,
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

SKUTEK ROKU
Cena Skutek roku je výrazem
poděkování a ocenění aktivit
všech, kteří v roce 2013 vykonali
pro kraj něco mimořádného nad
rámec svých povinností, a to
často bez ohledu na svůj osobní prospěch. „Právě občanská
angažovanost, dobrovolnictví
a ochota udělat něco navíc je
významným prvkem kulturní
společnosti a posiluje její sociální
soudržnost,“ říká radní Kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování
Ing. Bc. Martin Hyský.
Oceněny bývají jak skutky fyzických osob, tak také projekty
právnických osob, které mají
pro rozvoj kraje rovněž přínos.
Vybrané projekty postupují do
přeshraničního kola soutěže,
kde budou soutěžit s projekty
z Dolního Rakouska.

Více i nfor mací najdete na
internetové adrese www.zdravykrajvysocina.cz.
Projekty právnických osob bude
hodnotit odborná porota. Pro
nominované skutky fyzických
osob v kategoriích Sociálnězdravotní oblast, Kultura a umění, Životní prostředí, Volný čas
dětí a mládeže a Poradenství,
osvěta a vzdělávání je možné
hlasovat do 15. dubna 2014 buď
elektronicky, prostřednictvím
formuláře na výše uvedených
internetových stránkách, nebo
písemně pomocí vyplněného
hlasovacího lístku.
Hlasovat mohou pouze občané
Kraje Vysočina a pouze jednou
v každé kategorii.

Oceněni bý vají nejv ýše t ř i
nominovaní v každé kategorii,
kterým budou ceny slavnostně
předány členy Rady Kraje Vysočina na zámku v Telči dne
2. června 2014.
Podpořte i vy dobrý Skutek roku!
Soutěž Skutek roku je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci
(Zvýšení kvality místní Agendy
21 prostřednictvím zapojení
aktivních občanů do rozvoje regionu), který je realizován v rámci
programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce.

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)

 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Z Herálce do Světlé pojeďte s námi!
Obce, spolky, podnikatelé i jednotlivci se mohou zapojit do
přípravy ekologické cykloštafety Klimatour 2014, která letos
ve dnech 18.–20. června 2014 propojí obce na trase Herálec –
Ždírec nad Doubravou – Rozsochatec – Světlá nad Sázavou.
Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou tradicí
v Německu i Rakousku. Poprvé překročila hranice Kraje Vysočina
v červnu 2012 a skončila v Dalešicích. V minulém roce byla při
slavnostním zahájení štafeta předána z Dalešic do Koněšína a odtud
putovala s pelotonem až do Křižánek. V letošním roce vyjedou
18. června cyklisté z Herálce a dále na své třídenní cestě projedou
obcemi na trase Ždírec nad Doubravou až do Světlé nad Sázavou,
kde 20. června štafeta skončí.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy,
vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života. Peloton cyklistů, skládající se z organizátorů
akce, partnerů z Dolního Rakouska, místních školáků a obyvatel,
postupně projede a propojí obce a města na Vysočině. Starostové
si mezi sebou budou předávat symbolickou štafetu – dárek představující sousedský pozdrav jedné obce té následující. V jednotlivých
zastávkách probíhá kulturní program, který připravuje obec ve
spolupráci s organizátory akce. Hry, soutěže a kulturní vystoupení

představí hlavní ekologické myšlenky Klimatour a obyvatelé obce
mají možnost pochlubit se svou tradiční kulturou, ukázat účastníkům štafety místní zajímavosti, představit spolkovou činnost
i regionální produkty. Na cestě na peloton čekají i mimo obce
mnohé přírodní i kulturní zajímavosti.
Máte-li chuť připojit se k pelotonu nebo cyklisty přivítat ve své obci,
sledujte informace o cykloštafetě na www.zdravykrajvysocina.cz.
Klimatour je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina
s názvem Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu),
který je realizován Krajem Vysočina v rámci přeshraniční spolupráce s kolegy z Dolního Rakouska. Kontaktní osoby projektu
Angažovanci, aktivity Klimatour:
 Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz
Jste na trase? Pojeďte s námi!

FOND VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 1. 4. 2014 vyhlásilo čtyři nové grantové programy 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:
Rozvoj podnikatelů 2014 – 10 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku
na pořízení strojů nebo strojních zařízení (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 5. 2014
Prodejny regionálních produktů 2014 – 1 500 000 Kč – program na podporu prodejců v Kraji Vysočině formou příspěvku
na pořízení zařízení, vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková,
tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 13. 5. 2014
Inovační vouchery 2014 – 2 000 000 Kč – program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za
účelem posílení jejich konkurenceschopnosti (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 5. 2014
Regionální kultura 2014 – 1 800 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2014
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.
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Rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
pro rok 2014
Dotace z krajského Programu
obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „POVV“) bude letos
přiznána celkem 647 obcím
do 1 500 oby vatel, což je
o deset více než v roce 2013.
Kraj Vysočina v rámci POVV
rozdělí necelých 69 milionů
korun. Schválení dotací provedlo Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání
v úterý 1. dubna. Nejvíce žádostí obce tradičně podaly na
opravy místních komunikací
(181), následují opravy budov
obecních úřadů (77) a kulturních zařízení (63). Tyto
tři typy žádostí již tradičně
tvoří téměř polovinu všech
projektů. Obce ale budou za
peníze z tohoto programu
opravovat i mateřské školy,
čekárny na zastávkách hromad né doprav y, h řbitov y,
hasičské zbrojnice, veřejné
osvětlení či chodníky.

K raj př ispívá na projek t y
u obcí nad 300 obyvatel až na
polovinu nákladů, u menších
obcí to může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden
projekt přispěje i díky vyššímu
počtu žádostí částkou 106 tisíc
Kč, což je o 3 tisíce Kč méně
než v loňském roce. U obcí
oceněných čestným uznáním
v soutěži Vesnice roku pak až
130 tisíc Kč. Dotaci získala
každá obec, která předložila
žádost. Přehled schválených
dotací bude po projednání v zastupitelstvu kraje zveřejněn na
internetových stránkách kraje
> Krajský úřad > Dokumenty
odbor ů k rajského úřadu >
Odbor regionálního rozvoje >
Rozvoj a obnova venkova. Na
těchto webových stránkách je
i vyvěšena vzorová smlouva
o poskytnutí dotace, která
bude postupně s jednotlivými
obcemi uzavírána, pokud obec

projde takzvanou kontrolou
připravenosti akce.
Kontrola připravenosti akce
je prováděna příslušnou obcí
s rozšířenou působností a je
zaměřená na upřesnění rozsahu a charakteru (investice/
neinvestice) projektu. Obec
musí nejpozději do konce
října 2014 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.)
Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace bude podpora
následně převedena na účet
obce. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto pod kladů nenechávaly na poslední
mož ný ter mí n i z důvodu
podzimních komunálních voleb. Závěrem připomínáme, že
vlastní realizace dotovaných
projek t ů musí proběh nout
nejpozději do konce roku 2014.
 Dušan Vichr,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Personální změna na odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina
V souvislosti se vzdáním se funkce vedoucího odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo na danou
vedoucí pracovní pozici vyhlášeno výběrové řízení v souladu se
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Výběrové řízení probíhalo od 10. ledna do 17. února
2014 a na základě výsledků výběrového řízení byl na pozici

vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina ředitelem krajského úřadu a na návrh ředitele
úřadu a schválení rady kraje (usnesení číslo 0355/07/2014 RK)
jmenován RNDr. Kamil Ubr, a to s účinností od 1. 3. 2014.
 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

Pozvánka na seminář – použití sedimentů z vodních nádrží a toků
Chtěli bychom vás pozvat na
odborný seminář, zaměřený
na problematiku použití sedimentů z vodních nádrží a toků
na zemědělských pozemcích.
Primárně je určen pro obecní

úřady obcí II. a III. stupně,
ale z účast nit se v př ípadě
zájmu může kdokoliv (do naplnění kapacity kongresového
sálu). Seminář bude připraven
10. dubna 2014 v kongresovém

 Jaroslav Gottfried, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 510
e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz

sále Krajského úřadu Kraje
Vysočina. Závazné přihlášky je
třeba zaslat na adresu vzdelavani@kr-vysocina.cz s uvedením
podrobností (organizace nebo
soukromá osoba, celkový počet

a jména přihlášených osob).
Účastníci budou zařazeni dle
došlého pořadí a budou informováni o podrobnostech
(upřesnění zahájení semináře,
přednášejících apod.).
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Novinky ve Sbírce zákonů
Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
V částce 11/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 2. 2014 bylo pod
č. 24 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Evropského parlamentu.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu
24. května 2014.
Ukončování vzdělávání
V částce 14/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 3. 2014 byla pod
č. 36 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005
Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
Vyhláška mimo jiné nově stanovuje pravidla pro odměňování
předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů
zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2014.
Nakládání s odpady
V částce 14/2014 Sbírky zákonů vydané dne 13. 3. 2014 byla pod
č. 35 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška novelizuje ustanovení týkající se plánu odpadového hospodářství obce a přejímky odpadů do zařízení včetně předávání
informací o vlastnostech přejímaných odpadů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014.

Pozemní komunikace
V částce 11/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 2. 2014 byla pod
č. 26 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky umožňuje rychlejší a administrativně méně náročné provádění běžné obnovy vozovkového souvrství pozemních
komunikací v rámci provádění běžné a souvislé údržby.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2014.
Příspěvky na hospodaření v lesích a na myslivce
V částce 13/2014 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2014 bylo pod
č. 30 publikováno nařízení vlády o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2014.
Platby za přírodní znevýhodnění
V částce 13/2014 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2014 bylo pod
č. 29 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní
znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění
pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2014.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Změnový zákon ke kontrolnímu řádu
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Tento
zákon upravuje postup orgánů
moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků,
jiných orgánů a právnických
nebo fyzických osob, pokud
vykonávají působnost v oblasti veřejné správy („kontrolní
orgán“), při kontrole činnosti
orgánů moci výkonné, orgánů
územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických
a fyzických osob („kontrolovaná osoba“).
Dne 14. února 2014 byl v rámci
třetího čtení v Poslanecké sněmovně schválen vládní návrh
zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím

kontrolního řádu (sněmovní
tisk č. 29).
Návrh zákona kompiluje původně samostatně předkládané
návrhy změnových zákonů jednotlivých ministerstev, jejichž
projednávání bylo v důsledku
rozpuštění Poslanecké sněmovny ukončeno.
Cílem změnového zákona je
eliminace speciálních procesně práv n ích ust a noven í
upravujících kontrolní postupy
ve zvláštních zákonech s tím,
že tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných
ustanovení kontrolního řádu.
Zvlášť je řešena změna zákona
o archivnictví a spisové službě.
V náv rhu zákona se z pravidla odstraňují odkazy na

subsidiární použití kontrolního
řádu, neboť kontrolní řád jako
obecný procesní předpis se použije i bez výslovného odkazu
ve zvláštním právním předpise.
Pokud zvláštní zákony stanovovaly, že obsahují úpravu nad
rámec kontrolního řádu, byly
tyto odkazy vypuštěny, neboť například dílčí speciální
kontrolní pravomoc, dílčí specifické oprávnění kontrolora
a další jsou „nadstandardem“
vůči obecné úpravě a neznamenají vyloučení obecné úpravy
jako celku, což není třeba zvlášť
zdůrazňovat.
N á v r h z m ě n ové h o z á ko na vychází z předpokladu,
že jednotlivé novely zvláštních zákonů nemusí obsahovat

přechodná ustanovení, neboť je
dostačující obecné přechodné
ustanovení o tom, že zahájené
kontroly se dokončí podle dosavadních předpisů, obsažené
v § 29, odst. 1, kontrolního řádu.
Koordinační úlohu v oblasti postupů podle kontrolního řádu
bude plnit Ministerstvo vnitra.
Návrh zákona byl dne 24. února
2014 postoupen do senátu, kde
bylo projednávání tisku č. 236
zařazeno na pořad 19. schůze
Senátu (od 19. března 2014).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
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