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Přihlaste svou obec do soutěže

Vesnice roku 2015

Ministerst vo pro míst ní roz voj společně
s ostatními vyhlašovateli pořádá 21. ročník
soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice
roku je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji jejich domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit
obce vesnického charakter u s maximálně
7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní
strategický dokument zabývající se rozvojem
obce, program obnovy vesnice nebo program
rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se
obec hlásí vždy jako celek včetně všech svých
místních částí.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační
technologie v obci.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou
přihlášku včetně povinných příloh a uhradit
povinný registrační poplatek (2 Kč za každého
ob ča n a př i h la šova né obce). Vy t išt ě nou
elektronickou přihlášku do soutěže včetně
příslušné dokumentace a doklad o úhradě
registračního poplatku zašlou obce do 30. 4. 2015
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa:
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám
tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché.
Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou
k dispozici na samostatných webových stránkách

této soutěže www.vesniceroku.cz. V květnu
a čer vnu budou všechny přihlášené obce
hodnoceny v rámci krajských kol, v letních
měsících proběhnou krajská slavnostní vyhlášení.
Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční
dne 19. 9. 2015 v Luhačovicích na Mezinárodním
festivalu dětských folklorních souborů Písní
a tancem.
V loňském roce se Vesnicí Vysočiny stala
obec Ořechov. Krajského kola této soutěže se
zúčastnilo celkem 20 obcí. Celostátní vítěz
vybraný z krajských vítězů může od Ministerstva
pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu
obnovy venkova do výše jednoho milionu korun.
V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až
o 950 tis. Kč, třetí obec o 900 tis. Kč a další
krajští vítězové o 600 tis. Kč stejně jako ostatní
obce, oceněné Modrou, Zelenou, Oranžovou nebo
Bílou stuhou. Vítěz krajského kola na Vysočině
navíc získává od Kraje Vysočina titul Vesnice
Vysočiny roku 2015, který s sebou nese i finanční
benefit v podobě stotisícového daru. I na ostatní
obce oceněné v rámci krajského kola soutěže kraj
pamatuje s finanční odměnou, u obcí oceněných
stuhou je to dar ve výši padesát tisíc, u obcí
oceněných diplomem pak 25 tisíc. Obce oceněné
čestným uznáním budou pak zvýhodněny pro
rok 2016 v čerpání dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny, kde automaticky dosáhnou na
maximální částku dotace umožněnou programem.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Dotace na ochranu
obecního nemovitého majetku v roce 2015
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém jednání koncem března
projednávalo a schvalovalo
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro posk y tování
dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku v Kraji
Vysočina v roce 2015. Jedná
se o dotační titul vyhlašovaný
od rok u 2004, na kter ý je
každoročně (výjimku tvoří
roky 2009 a 2010) vyčleňována

v rozpočtu kraje částka okolo
jednoho milionu korun. Cílem
tohoto dot ačního tit ulu je
motivovat obce Kraje Vysočina
k investicím do ochrany jejich
nemovitého majetku, jako jsou
například obecní úřady, obecní
sklady, budovy škol, kulturní
objekty, hasičské zbrojnice ad.
Ro č n ě d o c h á z í p ř i bl i ž n ě
k 150 případům vloupání do
uvedených objektů, přičemž

je z pů sobová n a škod a n a
budovách a majet k u ve
v ýši z h r uba jeden m ilion
korun. Ochranou se rozumí
mechanické a elektronické
z á b r a n n é p r o s t ř e d k y,
mez i k t e ré pat ř í zejmé na
elektronická zabezpečovací
sig nali zace, poplachové
systémy, bezpečnostní zámky,
bezpečnostní skla do oken
a dveří, mříže apod.
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Dotace činí podle velikosti
obce 25–50 % z pořizovacích
(celkových) nákladů, maximálně
však 35 tisíc korun. Dotaci
k a ž d or o č n ě v y u ž ívá v íc e
než 40 obcí a na rok 2015 je
k rozdělení v rozpočtu kraje

v yčleněna částka 600 tisíc
korun. Obce mohou předkládat
žádosti o dotaci v termínu od
24. dubna 2015 do 10. května
2 015. Z á s a d y i fo r m u l á ř
žádosti budou k dispozici na
webov ých st rán kách k raje

www.kr-vysocina.cz > Vysočina,
bezpečný region > Prevence
kriminality > Ochrana obecního
majetku 2015. O poskytnutí
dotace rozhodne zastupitelstvo
kraje 23. června 2015 s tím,
že plánovaná opatření musí

být realizována nejpozději do
30. listopadu 2015.
 Josef Pokorný,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Analýza potenciálů
navrhuje nová přeshraniční spojení
Kraj Vysočina získal díky realizaci projektu Analýza potenciálů
přeshraniční veřejné dopravy námět na zlepšení dostupnosti
v česko-rakouském příhraničí. V současné době země Dolní
Rakousko financuje provoz linky Telč – Raabs an der Thaya.
V rámci analýzy byly prověřeny možnosti zvýšení její atraktivity.
Zpracovatel analýzy (Technisches Büro für Verkehrswesen und
Verkehrswirtschaft) navrhuje její propojení s návaznou linkou
na trase Telč – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské
Budějovice – Dešov – Bítov – Vranov nad Dyjí – Riegersburg
– Zissersdorf – Geras a její zacílení na využití v letní turistické
sezoně. Další návrhy se týkají propojení mezi Jihočeským krajem
a Horním Rakouskem nebo Jihomoravským krajem a Dolním
Rakouskem.

Na realizaci tohoto projektu se podílelo pět partnerů: Dolní Rakousko,
Horní Rakousko, Kraj Vysočina, Jikord, s. r. o., KORDIS JMK, a. s.
Projekt byl podpořen z operačního programu Cíl 3 Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
 Radek Handa,
odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 189
e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Čistá Vysočina 2015 aktuálně
Osvětová akce Čistá Vysočina,
spojená s ja r n í m ú k lidem
p ř í r o d y, p r o b ě h n e t a k é
v letošním roce, a to již po
sedmé. Koncem února bylo
ukončeno přihlašování sběračů. Aktuálně činí počet přihlášených
asi 20 500 osob ze 447 přihlášených skupin. Nejvíce jsou zastoupeny
školy (70 %), dále sbírají také obce (17 %), spolky (12 %) a fyzické
osoby (1 %). Po celé dva měsíce přihlašování byly průběžně
zaznamenávány úseky sběrů do mapy. Nyní jsou již všechny úseky
sběru zaznačeny v mapě. Aktuálně budou připraveny balíčky s pytli
a vestami, které budou od 23. do 27. 3. 2015 převezeny na předávací
místa po celé Vysočině. Od 1. 4. 2015 si budou moci sběrači na
předávacím místě vyzvednout své balíčky. Samotný sběr proběhne
v termínech od 11. 4. 2015 do 22. 4. 2015. Po celou dobu sběru bude
KSÚS průběžně odvážet nasbírané pytle podél silnic.
Děkujeme tímto všem účastníkům za jejich snahu o zkrášlení
veřejného prostranství a zlepšení životního prostředí Kraje
Vysočina.

INFORMACE O AKCI:
• Mapa s dalšími pokyny pro
sbírající – www.kr-vysocina.
cz/cistavysocina
• Úklid bude probíhat v termínu
11. 4. – 22. 4. 2015
• 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 zdarma Krajská správa
a údržba silnic Kraje Vysočina
• V př ípadě ú k lidu př í mo
v obcích a městech budou
p osk y t nut y p ou z e py tle

a účastníci si musí zajistit
odvoz odpadků s firmou, která
v místě provádí svoz odpadu
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem
• Akce nenahrazuje svoz
domácího velkoobjemového
odpadu!
 Oldřich Sklenář,
odbor regionálního rozvoje
tel. 564 602 562
mobil: 724 650 149
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
 Petr Holý,
odbor regionálního rozvoje
tel. 564 602 538
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací dle Zásad MA21
a Zdraví 21 v roce 2015
Celková výše finančních prostředků alokovaná na Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina v roce 2015 byla 2 500 tis. Kč.

Rada Kraje Vysočina rozhodla na svém jednání dne 3. 3. 2015
poskytnout dotace 31 žadatelům z řad Škol podporujících zdraví
v Kraji Vysočina, mikroregionů, MAS a nestátních neziskových
organizací ve výši 1 620 200 Kč. Zároveň rada kraje doporučila

číslo 4/2015

strana 3

ZPRAVODAJ

Zastupitelstvu Kraje Vysočina poskytnout dotace dle Zásad MA21
a Zdraví 21 celkem 14 obcím v celkové výši 879 800 Kč. Dotace
obcím byly zastupitelstvem kraje schvalovány po uzávěrce tohoto
čísla Zpravodaje.
V rámci Zásad MA21 a Zdraví 21 byly podpořeny projekty, jejichž
obsah je v souladu s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina. Účelem
poskytnutí dotace je podpora uplatňování principů udržitelného
rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí
veřejných v souladu s principy Místní agendy 21 na úrovni obcí,
měst, mikroregionů a MAS. Podpořenými aktivitami jsou například
zajištění osvětových kampaní, pořádání výstav a prezentací
k udržitelnému rozvoji, MA21 a podpoře zdraví, pořádání kulatých
stolů, veřejných fór a uplatňování dalších metod a nástrojů
přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje,
vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje apod.

„Zdravé školy“ ze Zásad MA21 Zdraví 21 zrealizují projekty
zaměřené na zavádění principů zdravého životního stylu do škol,
činnost dětských zastupitelstev, žákovských či studentských
parlamentů, sportovní aktivity žáků, osvětu v oblasti zdraví,
prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj.
Podmínky čerpání dotací, jejich výše a další podrobnosti jsou
uvedeny v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na podporu naplňování a propagace principů Místní agendy
21 a Zdraví 21 (www.zdravykrajvysocina.cz).
 Jana Böhmová,
odbor regionálního rozvoje
tel. 564 602 586
e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

Vysočině se příští rok zvýší daňové příjmy
Vláda ČR tento týden schválila
novelu zákona o rozpočtovém
u rčen í d an í. Podle n í
by měly bý t od rok u 2016
vyšší daňové příjmy krajů.
Novela zvyšuje podíl krajů
na v ý nosech na sdílených
d a n íc h . Po k u d b u d e t a t o
novela schválena Parlamentem
České republiky, kraje mohou
počítat s navýšením příjmů
zhruba o 3,5 miliardy korun.
„Jsme velmi rádi, že se krajům
vrací podíl sdílených daní
na úroveň roku 2011, tedy na
procentní poměry sdílených
daní, které v minulosti měly
kraje nastaveny. Především

nás zajímá navýšení daňových
př íjmů DPH, protože to je
z hlediska příjmů pro kraje
částka nejdůležitější. Pokud
by vše šlo podle našich
předpokladů, navýšení příjmů
se do rozpočtu našeho regionu
promítne částkou cca 150 –
200 milionů korun. Skutečný
daňový výnos se bude odvíjet
od celkové ekonomické kondice
státu,“ uvedl náměstek hejtmana
K raje Vysočina pro oblast
financí Vladimír Novotný.

Příjmy krajů z daní, respektive
jejich procentní nastavení, se tak
už v příštím roce vrátí do stavu
před rokem 2011, kdy byl podíl
krajů na výnosech z daní snížen.
Na návratu k původnímu stavu
se vláda s kraji dohodla loni
v červnu. Úpravě „krajských
procent“ sdílení daňov ých
příjmů předcházela úprava
procenta sdílených daní obcí
platná od 1. 1. 2014. Většina
obcí zaznamenala významné
navýšení svých příjmů.

Sdílená daň
2010–2011 2012 2013–2015 2016
DPH
8,92 % 8,29 % 7,86 %
8,92 %
DPFO závislá činnost 8,92 % 8,92 % 8,65 %
8,92 %

K raj Vysoči na v loňském
roce získal na nejdůležitější
sdílené DPH 1 886 milionů
kor u n, o rok d ř íve 1 778
milionů korun. „Vyšší příjmy
k raje se prom ít nou u ž do
p ř ip r avova n é ho r oz p o č t u
Kraje Vysočina na rok 2016.
Která z kapitol bude posílena,
respektive jejich využití, bude
předmětem diskuze, ale držme
se raději až reálných čísel,“
doplňuje Vladimír Novotný.
 Anna Krištofová,
odbor ekonomický
telefon: 564 602 232
e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

Změny v poskytování dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina
Dne 20. 2. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato novela
přináší několik podstatných změn v systému poskytování dotací
z rozpočtů ÚSC, Kraj Vysočina nevyjímaje.
Zákon nově stanovuje povinnost poskytovatele zveřejnit Program
pro poskytování dotací na své úřední desce. Změna spočívá
v tom, že dle zákona lze podat žádost o dotaci do Programu až
po 30 dnech ode dne jeho zveřejnění. Výzvy k předkládání
projektů do FV a dalších programů Kraje Vysočina budou
proto obsahovat přesné časové vymezení, kdy lze žádost podat!
Žádosti došlé mimo tento termín budou vyřazeny!
Zákon dále upravuje formální náležitosti pro žádost o poskytnutí
dotace (jak pro dotaci z programu, tak pro dotaci individuální).
Kraj Vysočina jako poskytovatel tak bude nucen po všech
žadatelích (tedy i po obcích) vyžadovat doklady definované nově
zákonem, jedná se konkrétně o identifikaci:

a) osob zastupujících žadatele s uvedením právního důvodu
zastoupení (jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva
obce o zvolení starostou)
b) osob s podílem v této právnické osobě (jedná se například
o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů
družstva, seznam členů svazku obcí atd.)
c) osob, v nichž má přímý podíl, a výše tohoto podílu (jedná
se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je
členem apod.)
V rámci dotačních titulů, které byly vyhlášeny po 20. 2., jsou
již tyto nové náležitosti součástí podmínek výzvy k podávání
žádostí. U dotačních titulů vyhlášených před 20. 2. a zároveň
umožňujících sběr žádostí ještě i po tomto datu je nutné tyto
náležitosti doložit, i když je vyhlášený dotační titul výslovně
nevyžaduje.
Zákon nově stanovuje formální náležitosti také pro smlouvu
o poskytnutí dotace a rovněž typ smlouvy. Nově a výslovně

číslo 4/2015

strana 4

ZPRAVODAJ

upravuje smlouvu o poskytnutí dotace jako smlouvu veřejnoprávní.
Případné spory ze smluv (v případě, že poskytovatelem je Kraj
Vysočina) bude řešit Ministerstvo financí ČR, spory ze smluv
(v případě, že poskytovatelem je obec z území Kraje Vysočina)
bude řešit Krajský úřad Kraje Vysočina. Zákon dále s účinností od
1. 7. 2015 stanovuje povinnost zveřejnit smlouvu na úřední desce
poskytovatele.
Změny se tedy v tuto chvíli netýkají poskytování darů, poskytování
individuálních dotací (iniciovaných žadatelem), poskytování dotací

podle zvláštního předpisu (např. školský zákon, zákon o poskytování
dotací soukromým školám…) ani poskytování příspěvků na provoz
či investičních příspěvků zřizovatele pro příspěvkové organizace.
V případě nejasností doporučujeme se obracet na kontaktní osobu
daného dotačního titulu kraje.
 Karel Kotrba, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299
e-mail: kotrba.k@kr-vysocina.cz

Místní poplatky

metodické doporučení Ministerstva financí
1. K aplikaci ustanovení § 12
zákona o místních poplatcích.
Z á k o n e m č . 17 4 / 2 0 1 2 ,
který nabyl účinnosti dnem
1. čer vence 2012, bylo do
zákona o místních poplatcích
zařazeno nové ustanovení § 12
týkající se placení místních
poplatk ů v případech, kdy
je poplat ní kem nezletilec.
Cílem práv ní úprav y bylo
především řešení problémů se
zadlužováním nezletilých osob.
Správcům místních poplatků
se dopor učuje, aby správci
poplatku v případě pochybností
(především s ohledem na nízký
věk nezletilce) upřednostnili při
vyměřování místního poplatku
zákonného zástupce dítěte.

Jakmile je poplatek vyměřen,
ať už nezletilému nebo jeho
zákonnému zástupci, nelze
již poplatek následně vyměřit
dalšímu z nich.
2. K aplikaci ustanovení § 175
daňového řádu při vymáhání
ne dopl at k ů na m í s t n ích
poplatcích.
Podle ustanovení § 175, odst. 1
daňového řádu, lze vymáhání
nedoplatk u na míst ním
poplatku uskutečnit způsobem
daňové exekuce, vymáháním
nedoplatku prostřednictvím
soudního exekutora, uplatněním
pohledávky v insolvenčním
řízení, přihlášením nedoplatku
do veřejné dražby. V odstavci

2 cit. ustanovení daňový řád
ukládá správci daně zvolit
t a kov ý z pů sob v y m á h á n í
nedoplatku, aby výše nákladů
spojených s vymáháním, které
bude daňový subjekt povinen
uhradit, nebyla ve zjevném
nepoměru k výši nedoplatku.
Správce místního poplatku by
měl při vymáhání nedoplatku
zpravidla postupovat způsobem
daňové exekuce, a tedy exekuci
prová dět prost ř e d n ict v í m
úředních osob správce poplatku.

daní požaduje, aby správce
místního poplatku postupoval
vždy bez zbytečných průtahů.
Její dodržování spočívá v tom,
že v rámci stanovené lhůty
činí správce poplatku potřebné
úkony pokud možno průběžně,
takže nečeká až na její konec.
Více informací naleznete na
internetových stránkách Kraje
Vysoči na > K r ajsk ý ú ř a d
> Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor ekonomický
> Poplatková oblast.

3. K  do d r ž ován í z á sady
rychlosti a k ochraně před
nečinností.
Zásada rychlosti jako jedna
ze základních zásad správy

 Jaroslava Blažková,
odbor ekonomický
telefon: 564 602 594
e-mail: blazkova.j@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací

v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
pro rok 2015 – změna administrace
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (dále
jen „POVV“) by letos měla být přiznána celkem 650 obcím do
1 500 obyvatel, což je o tři obce více než v roce 2014. Dotace
bude poskytnuta v maximální výši 105 tis. Kč. Pokud obec
žádala o nižší dotaci, pak v požadované výši. Rozhodnutí
o přidělení dotace již neproběhne jen prostým schválením
seznamu obcí tak jako v předchozích letech, ale díky novele
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, musí nově každou jednotlivou smlouvu o poskytnutí
dotace projednat zastupitelstvo kraje. Tyto smlouvy budou
zastupitelstvu kraje předkládány průběžně během roku vždy za
obce, které úspěšně projdou takzvanou kontrolou připravenosti
akce. První schválené smlouvy lze očekávat v průběhu května
2015.
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 2015 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. I vzhledem k termínům zastupitelstva
kraje vyzýváme obce, aby předložení těchto podkladů nenechávaly
na poslední možný termín a snažily se tyto podklady předložit co
nejdříve. Závěrem připomínáme, že vlastní realizace dotovaných
projektů musí proběhnout nejpozději do konce roku 2015.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Vysočina letos pomůže na Ukrajině s 28 projekty
K r a j Vy s o č i n a l e t o s u ž
osmým rokem spolupracuje
s p a r t n e r s k ý m r e g io n e m
Zakarpatská oblast Ukrajiny.
Spolupráce byla zahájena v roce
2007, smlouva o spolupráci byla
podepsána 28. února 2008.
Účelem smlouvy mezi Krajem
Vysoči na a Za ka r pat skou
oblastí Ukrajiny je rozvíjení
vzájemných kontaktů a spolupr á ce mez i Za k a r pat skou
oblastí a Krajem Vysočina
for mou jed norázov ých
i d lou ho d obých p r oje k t ů
a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a růst; školství
a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana
a správa životního prostředí
a k ult u r ního a př írod ního
dědictví; cestovní ruch, rozvoj
venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších
rozvoj podporujících finančních
a jiných zd rojů; k ult u r ní,
společenský a sportovní život;
spolupráce mezi úřady a instit ucemi; zemědělství; péče

o lidské zdroje. Na financování
společných projektů se podílí
oba partnerské regiony.
Z a t ut o d obu s p olu p r á c e
realizovaly oba par tnerské
regiony téměř stovk u
společných projektů. Většinu
z toho t voř í i nvest ičn í
projekty, při jejichž výběru
je nutné splňovat následující
požadavky:
- zaměření na chudé a potřebné
oblasti, havarijní situace
- zaměření na nejpotřebnější
resorty (školství, sociální
oblast, zdravotnictví)
- plošné rozprostření projektů
do celé Zakarpatské oblasti
(nejen na jeden okres)
- stejný podíl spolufinancování
ob ou st r a n (u k r aji n ské
a české 50 % : 50 %)
- dokončení rozpracovaných
projektů
Kraj Vysočina a Zakarpatská
oblast realizují také takzvané
měkké projekty.
K r aj Vys o či n a a k t iv ně
spolupracuje s česk ý m i

krajanskými spolky v Zakarpatí
( K l u b T. G . M a s a r y k a
v Už horodě, Společnost
Ja n a Á mo s e Kome n ského
v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice
( Velv y sl a n e c t v í U k r aji ny
v Praze, Generální konzulát
Ukrajiny v Brně) i Ukrajině
(Velvyslanectví ČR v Kyjevě,
Generální konzulát ČR ve Lvově).
V roce 2014 bylo realizováno
celkem 24 projektů. Z toho počtu
bylo 15 investičních projektů
zaměřených do oblasti školství,
sociální a zdravotní oblasti.
Ve většině případů se jednalo
o výměnu oken v budovách,
výměnu vytápění apod.
Z takzvaných měkkých projektů
byly realizovány tábory pro děti,
možnost účasti ukrajinských
studentů na Letní žurnalistické
škole v Havlíčkově Brodě,
výtvarná soutěž pro děti na
téma Můj rodný kraj, sociální
stáže pro pracovníky v sociální
oblasti a další.
V r o c e 2 0 14 n a v š t í v i l
Zakarpatskou oblast Ukrajiny

m i n ist r zah ran ičn ích věcí
České republiky pan Lubomír
Zaorálek. V rámci své návštěvy
pan ministr mimo jiné zhlédl
i projekty realizované Krajem
Vysočina a ocenil hloubku
a přínosy spolupráce našich
regionů.
Pro rok 2015 bylo vybráno
28 projektů, z nichž 21 je
investičních a 7 měk kých.
P r io r it n í o bl a s t í je o p ě t
školst ví, rekonst r u kce
škol a školských zařízení,
zejména výměna oken a dveří,
které zabrání únikům tepla
z budovy, dále pak výměna
vytápění nebo i třeba pomoc
při dostavbě kuchyně a jídelny
pro škol n í dět i. Stejně
jako v předchozích letech
p o k r a č uje m e v r e a l i z a c i
táborů pro děti, účasti studentů
na Letní žurnalistické škole
a sociálních stážích.
 Kateřina Svobodová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 152
e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina podpořil

vydání užitečného průvodce
Každý se někdy dostane do situace, kdy se v důsledku nemoci,
úrazu nebo stáří musí postarat o sebe nebo své blízké. V takových
případech všichni hledáme služby a rady, které nám péči usnadní.
Hledáme stejné cesty, jež už před námi hledali jiní, hledáme
odpovědi na podobné otázky, hledáme, kdo nám pomůže, na co
máme nárok apod. „Určitě si poradíte“ je název jednoduchého
průvodce těmi nejběžnějšími situacemi.
Průvodce bude postupně vycházet v jednotlivých krajích České
republiky v knižní i v elektronické podobě. Kraj Vysočina je
prvním krajem, kde publikace vychází. „Je to mimo jiné proto,
že Kraj Vysočina dlouhodobě investuje do krajem zřizovaných
zdravotnických i sociálních zařízení a zapojuje se do řady projektů
směřujících ke zlepšení těchto služeb pro občany. Za všechny

jmenujme například Senior Pointy, Family Pointy či nedávno
otevřenou Alzheimer poradnu ve Ždírci,“ uvedl k projektu radní
Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
Publikace s názvem „Určitě si poradíte“ vznikla za podpory Kraje
Vysočina a partnerů, kteří přináší služby a výrobky užitečné při
řešení popisovaných situací.
Publikace bude k dispozici zdarma v nemocnicích, na sociálních
odborech měst a obcí, na pobočkách zdravotních pojišťoven nebo
České pojišťovny, ale také v případě zájmu na Senior a Family
Pointech po celé Vysočině.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity
Kraje Vysočina
Kraj Vysočina realizuje projekt
s názvem Vzdělávání pro zvýšení
absor p č n í k apa cit y K r aje
Vysočina, který je financován

z Regionálního operačního
programu Jihovýchod.
Cílem projektu je přispět ke
zvýšení absorpční kapacity pro

čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj
regionu. Za tímto účelem je pro
realizátory projektů z fondů EU

připravena série vzdělávacích
modulů, kter ými provedou
zkušení lektoři s bohatými
pra k tick ý mi z k ušenost mi.
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P roblemat i k a bude úča stníkům vysvětlována interaktivní formou s pomocí příkladů
z reálné praxe a bude i dostatek
prostoru pro diskusi a sdílení
vzájemných dobrých i špatných
zkušeností.
Zájemci z řad realizátor ů
projektů v Kraji Vysočina se
tedy mohou přihlásit na některý
z těchto modulů:
Veřejné zakázky, kontrola,
audit – problematika veřejných

za ká zek, kont rol a audit ů
v kontextu realizace projektů
financovaných ze strukturálních
fondů EU
Projektové řízení pro pokročilé
– specifika při realizaci projektů
financovaných ze strukturálních
fondů EU, chyby v projektech,
změny v projektech, problematika víceprací
Integrovaný přístup k řešení
projektů – zkušenosti s integrovaným přístupem pro řešení

projektů, příklady integrovaných projektů, tvorba integrovaných projektů, strategií
Základy strukturální a regionální politiky – strategický
rá mec období 2014 –2020,
i n for mace o operačn ích
programech, příprava na čerpání
podpory ze strukturálních fondů
EU
Každý z uvedených modulů
proběhne ve městech Jihlava,
Žďár nad Sázavou, Pelhřimov,

Třebíč a Havlíčk ův Brod.
Bl i ž š í i n fo r m a c e vč e t n ě
termínů jednotlivých seminářů
a regist račn í ho for mulá ře
naleznete na www.kr-vysocina.
cz/vzdelavani-pro-zvyseniabsor p c n i-k apa cit y-k r aje vysocina/d-4064286/p1=1013.
 Stanislava Lemperová,
telefon: 564 602 532
e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz

Výsledky SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2015
Tradičně v březnu byly v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě vyhlášeny
výsledky soutěže Zlatý erb 2015. Ve zcela nové kategorii Školská
zařízení rozhodla porota hned o dvou vítězích – Střední škole
stavební Jihlava a Mateřské škole Horní Cerekev. První místo
v krajském kole letos zdobí i městys Okříšky, město Jihlava
a stránky dobrovolných hasičů z Bohdalova. Nejlepší elektronickou
službou byla vyhlášena aplikace inCity poskytovaná do mobilních
telefonů v Polné.
Letošního krajského kola soutěže Zlatý erb se podle informací
předsedy 23členné poroty Petra Pavlince zúčastnilo více než
čtyřicet soutěžících. „Historicky poprvé byla vyhlášena kategorie
pro školská zařízení. Vnímáme, že rodiče i děti nebo studenti
pracují s informacemi na internetu, a je zajímavé pozorovat jejich
charakter a rozsah. Obecně platí, že školská zařízení na Vysočině
s internetem pracovat umí a považují ho za důležitý informační
zdroj,“ uvedl Petr Pavlinec, jehož slova potvrdila i ředitelka vítězné
mateřské školy: „Informace na internetu upravujeme podle potřeb
rodičů, nejčastěji navštěvují jídelníček, mají zájem o informace
o akcích, které plánujeme, ale i o těch, jichž se děti zúčastnily,“
prozradila ředitelka MŠ Horní Cerekev Lenka Jantačová.
Radost z ceny neskrýval velitel SHD Bohdalov Jiří Klimeš. Jak
prozradil, jsou zásahy, kdy se podaří dát aktuální informace na webové
stránky sboru do hodiny. Nejvíce si však cení fotodokumentace,
kterou pro bohdalovský web pořizuje jejich dvorní fotograf.

Vítězové „královských kategorií“ kopírují výsledky z loňského
roku – webům měst na Vysočině udává směr dlouhodobě Jihlava
a v obcích zatím nenašly přemožitele Okříšky. „Do ohromujícího
skóre vítězství dvacetinásobných mistrů světa v kolové bratrů
Pospíšilových máme ještě daleko, ale co není dnes, může být
zítra,“ komentoval s úsměvem letošní vítězství starosta Okříšek
Zdeněk Ryšavý.
Výsledky krajského kola (podle vyhlašovaných kategorií):
Zvláštní kategorie pro školská zařízení v Kraji Vysočina:
SŠS Jihlava
www.ssstavji.cz
1. místo
MŠ Horní Cerekev
www.mshornicerekev.cz
2. místo ZŠ Okříšky
www.zsokrisky.cz
3. místo ZŠ Náměšť nad Oslavou www.zskonam.cz
Zvláštní kategorie pro sbory dobrovolných hasičů:
1. místo SDH Bohdalov
www.hasici-bohdalov.cz
2. místo SDH Vyskytná
www.hasici.vyskytna.cz
3. místo SDH Výčapy
www.vycapy.cz
Kategorie nejlepší elektronická služba – postupová:
Vítěz
Polná – inCity – Město v mobilním telefonu
Kategorie nejlepší webová stránka obce – postupová:
1. místo Okříšky
www.okrisky.cz
2. místo Police
www.obec-police.cz
3. místo Šlapanov
www.slapanov.cz
Kategorie nejlepší webová stránka města – postupová:
1. místo Jihlava
www.jihlava.cz
2. místo Havlíčkův Brod
www.muhb.cz
3. místo Polná
www.mesto-polna.cz
Vítězové jednotlivých postupových kategorií se zúčastní
celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS
v dubnu 2015 v Hradci Králové.

První místo v kategorii školských zařízení za MŠ Horní Cerekev převzala od
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ředitelka Lenka Jantačová

 Klára Jiráková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341
e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Veřejné zakázky
V částce 19/2015 Sbírky zákonů vydané dne 6. 3. 2015 byl pod
č. 40 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl odstranit nedostatky stávajícího
znění zákona. Novela zákona rozšiřuje výčet hodnoticích
kritérií ekonomické výhodnosti nabídky, ruší povinnost
zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, kdy obdržel
pouze jednu nabídku nebo mu po posouzení nabídek zbyla
k hodnocení pouze jedna nabídka. Dále novela ruší status
výkonu funkce člena hodnoticí komise jako citlivé činnosti
a zpřísňuje řízení o návrhu proti úkonům zadavatele (zásada
koncentrace řízení).
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
EIA
V částce 19/2015 Sbírky zákonů vydané dne 6. 3. 2015 byl pod
č. 39 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Cílem novely zákona je odstranění nedostatků transpozice
směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/92/EU ze dne 13.
12. 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), které vytknula
komise.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

Zemědělský půdní fond
V částce 19/2015 Sbírky zákonů vydané dne 6. 3. 2015 byl pod č. 41
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem komplexní novely zákona je zvýšit a zabezpečit ochranu
zemědělského půdního fondu tak, aby nadále nebyla snižována
kvalita půdy v důsledku působení degradačních procesů (zejména
erozí a kontaminací) a došlo k zastavení narůstajícího trendu
úbytku zemědělské půdy.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015 (část 1. 1. 2016).
Řidičské průkazy
V částce 21/2015 Sbírky zákonů vydané dne 12. 3. 2015 byla pod
č. 43 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru
řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 3. 2015 (část 1. 1. 2018).
Obsluha plavidel
V částce 20/2015 Sbírky zákonů vydané dne 5. 3. 2015 byla pod č. 42
publikována vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2015.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 3. 2015 vyhlásilo čtyři nové grantové programy
v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření,
termín podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Regionální kultura 2015
– 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)
Podávání žádostí: 27. 4. – 7. 5. 2015

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
– 1 100 000 Kč – program na podporu rozvoje zážitkové
turistiky na území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564 602 353,
simankova.r@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 27. 4. – 7. 5. 2015

Čistá voda 2015
– 4 500 000 Kč – program na podporu zpracování studií
nebo projektov ých dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany
před povodněmi (odbor životního prostředí 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)
Podávání žádostí: 27. 4. – 4. 5. 2015

Rozvoj vesnice 2015
– 3 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti
obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí
Kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza,
tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 27. 4. – 15. 5. 2015

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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Setkání rady kraje se starosty obcí
První letošní setkání členů Rady Kraje Vysočina
se starosty všech obcí v regionu hostila v březnu
2015 Třešť. Největší prostor byl s ohledem na
novinky v legislativě věnován změnám novely
zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a jejím dopadům na proces poskytování dotací.
V kuloárech bylo nejčastěji slyšet o opravách a modernizacích
krajských komunikací a v diskuzi starostové poukazovali zejména
na stále se zvyšující administrativní zátěž vyplývající z nových
zákonů a nařízení nebo na duplicitu povinně sdělovaných informací.
Novinkou jak pro poskytovatele sociálních služeb, tak i pro kraje,
je změna financování sociálních služeb – tedy přechod tohoto
procesu z MPSV na kraje. „Aby Kraj Vysočina předešel provozním
problémům spojeným s pozdním poskytnutím dotací z MPSV na
straně poskytovatelů, schválilo krajské zastupitelstvo první část
dotací už v lednu 2015, a to neprodleně po doručení rozhodnutí
MPSV o poskytnutí dotace,“ upozornil radní Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí Petr Krčál. Ten také upozornil, že roste zájem
celé řady subjektů zahájit provozování nových sociálních služeb
a v některých případech své záměry realizují, aniž by si ověřili, zda
jsou veřejné rozpočty připravené na jejich financování. Možnost
financování těchto služeb ze státních prostředků nebo z rozpočtu
kraje není v těchto případech před založením nové sociální služby
vůbec projednávána.

Vzhledem k tomu, že začátkem roku nabylo
úči n nost i nové na ř í zen í vlády o Plá nu
odpadového hospodářství ČR pro období
2015–2024, musí i Kraj Vysočina zpracovat
svůj plán odpadového hospodářství, kterým
mimo jiné stanoví konkrétní cíle a konkrétní opatření k jejich
dosažení pro nakládání s komunálními odpady. Starosty regionu
nejvíce zajímaly aktuální informace týkající se Integrovaného
systému nakládání s odpady. Aktivita byla do roku 2013 skutečně
koordinována Krajem Vysočina. Ve stejném roce však iniciativu
na základě přání obcí převzalo Sdružení obcí Vysočiny, v jehož
čele je primátor krajského města Jihlava. O aktuálním stavu proto
starosty informoval primátor Rudolf Chloupek.
Přítomným starostům byla v samostatné prezentaci představena
Místní agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy,
strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního
partnerství a také možnost čerpání dotací ze Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů Místní agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
Další setkání rady kraje se starosty obcí je naplánováno na podzim
2015.
 Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

Kraj Vysočina ocenil

turistická informační centra
Při příležitosti březnového setkání Rady Kraje Vysočina se
starosty měst a obcí v Třešti byla oceněna turistická informační
centra (dále jen „TIC“). Z rukou krajské radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíkové převzali
diplomy zástupci TIC z Přibyslavi, Chotěboře nebo Jihlavy,
oceněna byla také společnost Šikland. „Turistická informační
centra mají důležitou roli při přilákání a komunikaci s turisty. O
tom, že v našem kraji plní svou roli dobře, svědčí počet turistů,
kterých ročně na Vysočinu přijede stejný počet, jako je počet jejích
obyvatel,“ řekla při předávání diplomů Marie Kružíková.
Cílem soutěže bylo hodnotit aktivitu center a také spolupráci
s Krajem Vysočina a jeho příspěvkovou organizací Vysočina
Tourism. Hned první ročník se setkal s velkým zájmem a přihlásila
se do něj většina TIC z Vysočiny.

TIC v obcích od 1 001 do 5 000 obyvatel:
1. Informační centrum Přibyslav
2. Informační centrum Pacov
3. Informační centrum Kamenice n. L.

Vyhodnocení soutěže:
TIC v obcích do 1 000 obyvatel:
1. Šikland, a. s. (Western Šiklův mlýn, s. r. o.)

 Renata Šimánková,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 353, e-mail: simankova.r@kr-vysocina.cz

TIC v obcích od 5 001 do 10 000 obyvatel
1. Informační centrum Chotěboř
2. Informační centrum Polná
3. Turistické informační centrum Bystřice n. P.
TIC v obcích nad 10 000 obyvatel
1. TIC Jihlava
2. Informační a turistické centrum Třebíč
3. Městské informační centrum Havlíčkův Brod

