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DOTACE NA VODOVODY A KANALIZACE
Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
lze získat z následujících dotačních titulů:
V rámci Operačního programu Životní prostředí
2014–2020 (OPŽP) byly vyhlášeny první výzvy,
mezi nimiž je i výzva v rámci 1. prioritní osy
– Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní. Žádosti o podporu jsou přijímány
od 14. srpna do 13. listopadu 2015. Celková
alokace v této výzvě je 750 mil. Kč. Více informací
naleznete na webových stránkách www.opzp.cz.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. výzvu
pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci programu 129 250 Výstavba a technické
z hod nocen í i n f r a st r u k t u r y vodovodů
a kanalizací. Žádosti o podporu jsou přijímány
od 1. července do 14. srpna 2015. Celková alokace
v této výzvě je 1,5 mld. Kč. Více informací

naleznete na webových stránkách www.mze.cz.
Kraj Vysočina poskytuje dotace podle Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.
Tyto dotace jsou určeny spíše na menší akce nebo
na spolufinancování akcí podpořených z výše
uvedených dotačních titulů. Alokace v posledních
letech byla 49 mil. Kč ročně. Příjem žádostí
se předpokládá v lednu 2016. Více informací
naleznete na webových stránkách www.krvysocina.cz v dokumentech odboru životního
prostředí a zemědělství.
 Radek Zvolánek,
Odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: +420 564 602 363
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
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PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA PROJEKTU
V rámci příprav už pátého
ročn í k u D nů otev řených
ateliér ů (d ále jen „ DOA“)
na Vysočině, které v K raji
Vysočina organizuje Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, byl
zahájen příjem přihlášek pro
zapojení umělců, dílen, galerií
nebo uměleckých škol. Letošní
ročník se koná 3. a 4. října.
Uzávěrka přihlášek je 15. srpna.
„Stejně jako v předchozích
letech vyzýváme k účasti vás
tvůrce – výtvarníky, umělecké
řemeslníky a vůbec kumštýře,
působící v Kraji Vysočina, kteří
mají zájem v rámci DOA pozvat
veřejnost do svého ateliéru či
dílny, předvést techniku své
tvorby, prezentovat ji a promluvit
s návštěvníky o svém díle,
případně i nějaké dílo prodat,“
uvedla radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Marie
Kružíková.
„Nabízí se tak opět příležitost
navázat nové kontak t y
s milovníky umění, seznámit
veřejnost se svou tvorbou pro
jednou trochu jinak než na běžné
výstavě. Stranou nenecháváme
ani umělecké školy všech stupňů
a zaměření. Potěší nás, pokud

se do programu zapojí také
výstavní a prodejní galerie
působící v regionu, které bychom
rádi vyzvali, aby se zúčastnily
v rámci doprovodného programu,
a rozšířily tak spektrum možných
výtvarných zážitků. Přítomnost
vystavujících autorů v galeriích
během Dnů otevřených ateliérů
vel m i v ít á me,“ i n for muje
koordinátor Dnů otevřených
ateliérů František Štibor.
Kraj Vysočina tuto akci výrazně
p o d p o r uje a p r o v š e ch ny
zúčastněné chystáme právě
ve s p olupr á ci s k r ajsk ý m
úřadem v jeho sídle v polovině
měsíce září slavnostní zahájení.
Budete tak mít možnost setkat
se s organizátory, ale i s lidmi,
kteří mají v Kraji Vysočina
kulturu na starosti. Akce se
mohou účastnit všichni umělci
působící v regionu Vysočiny,
a tedy jak profesionálové, tak
i výtvarníci „amatéři“. A nemusí
jít jen o umělce, kteří mají trvalé
bydliště na území kraje. Dny
otevřených ateliérů jsou určeny
i kumštýřům chalupářům, kteří
bydlí jinde, ale na Vysočině
mají svoje letní nebo víkendová
působiště. Pro ty, kteří nevědí
– účast na akci je pro zúčastněné

ZDARMA. Už nyní je možné
přihlásit svůj ateliér či dílnu
do Dnů otevřených ateliérů 2015,
a to prostřednictvím e-mailu:
por tacult u rae@mu zeu m hb.
cz, nebo na níže uvedenou
adresu. Další podrobnosti jsou
k dispozici na webu w w w.
vysocina-kultura.cz v sekci
Dny otevřených ateliérů, kde
jsou infor mace o minulých
ročnících akce. Na stránkách
jsou průběžně zveřejňovány
nejnovější informace.
Pro veřejnost bude v ydána
a v celém Kraji Vysočina bude
d i s t r i bu ová n a i n fo r m a č n í
brožura se seznamem všech
míst, která mohou zájemci
v rámci Dnů otevřených ateliérů
navštívit. Organizátor akce zajistí
vytištění informačních plakátů
a jejich zveřejnění na oficiálních
plakátovacích plochách, stejně
jako další způsoby propagace
akce.
Zpráva převzata od Muzea
Vysočiny Havlíčk ův Brod,
www.vysocina-kultura.cz.
 Jana Komínová, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249
e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz

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: Ondřej Rázl
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
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KLIMATOUR
PROPOJILA ŠKOLY V KRAJI
Letošní ročník ekologické cykloštafety Klimatour se konal
ve dnech 23. až 25. června 2015. Peloton symbolicky spojil
základní a mateřské školy v Častrově, Novém Rychnově, Olešné,
Dolním Městě, Hněvkovicích a Sázavce. K programu se připojili
i žáci základní školy Dobrnice. Do akce, která proběhla pod
záštitou Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování, se zapojilo 230 dětí.
„Žáci zapojených škol byli velice aktivní. V rámci programu
plnili úkoly, soutěžili, odpovídali na kvízové otázky a sami živě
diskutovali nad tématy ochrany klimatu a přírody vůbec, jak
šetřit přírodní zdroje, jak třídit odpad, ale také jak bezpečně jezdit
na kole a jak pěstovat sousedskou vzájemnost. S velkou chutí si
společně s organizátory zazpívali hymnu Klimatouru. K pelotonu
se připojovali mladí cyklisté se svými učiteli nebo starosty obcí
a na část cesty jej doprovázeli. Děkujeme všem zapojeným školám
a obcím,“ říká radní Martin Hyský.
Třídenní ekologická cykloštafeta, která se konala letos již
počtvrté, navštívila základní a mateřské školy v okrese Pelhřimov
a Havlíčkův Brod. Děti se návštěvníkům představily krátkým

programem: veselým divadelním představením, tanečním vystoupením nebo pásmem písniček. Ve svých prezentacích představily
obec, kde žijí a chodí do školy. Každá škola si připravila dárek,
který cyklisté dovezli a předali jako symbolický štafetový kolík
dětem na další zastávce. Letošní ročník podpořili také regionální
výrobci jako například firma DUP Pelhřimov, provozovna Nový
Rychnov, JANTARA, Masny a jatka Nový Rychnov, BAREKOL
Čejkov, s. r. o., či Kozí farma Ctiboř, kteří předvedli malou ukázku
své produkce. Dětem byly v rámci programu Klimatour představeny
aktivity projektu Bezpečná Vysočina, který realizuje Kraj Vysočina.
Kulturní a tematický program workshopů ve školách zajišťovali
členové spolku KUŠ, občanského sdružení pro environmentální
a multikulturní výchovu, a krajský cyklokoordinátor.
Akce Klimatour je organizována v rámci projektu Zdravý Kraj
Vysočina a Místní agenda 21.
 Böhmová Jana, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564602586
e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

POZOR, KONČÍ PLATNOST
NĚKTERÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Máte plat ný občansk ý
průkaz? Zkontrolujte si jej!
Letos totiž končí desetileté
období od poslední hromadné
v ý mě ny t ě cht o dok la dů .
A protože už je první polovina
roku téměř za námi, bylo by
dobré nenechávat výměnu
dokladů na poslední chvíli
a řešit ji co nejdřív. Občanské
průkazy vydávají všechny
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, v Hlavním městě
Praze pak úřady městských
částí Prahy 1 až 22. Lidé tak
nemusejí žádat pouze v místě
trvalého pobytu, ale mohou
si doklad prokazující jejich
totožnost vyřídit například
i tam, kde pracují nebo studují.
Adresy pracovišť na území
Kraje Vysočina, která mají
vyřizování žádostí a předávání
hotových občanských průkazů
na starosti, jsou následující:
Pelhřimov – Pražská 127
Humpolec – Horní náměstí 300

Pacov – Náměstí Svobody 1
Havlíčkův Brod – Pražská
2954
Chotěboř – Trčků z Lípy 69
Světlá nad Sázavou – nám.
Trčků z Lípy 18
Jihlava – Masarykovo nám. 1
Třebíč – Masarykovo nám.
116/6
Žďár nad Sázavou – Žižkova
227/1
Telč – Na Sádkách 453
Moravské Budějovice – nám.
Míru 31
Náměšť nad Oslavou
– Masarykovo nám. 104
Bystřice nad Per nštejnem
– Příční 405
Nové Město na Moravě –
Vratislavovo nám. 103
Velké Meziříčí – Náměstí
14/16
Obča n sk ý pr ů k a z si l ze
v y m ě n it p o u z e o s o b n ě.
Během procesu vydání se
přímo na místě totiž pořizuje
fotografie, která se stane

součástí občanského průkazu
a zajišťuje podpis. Nosit
s sebou takzvanou průkazovou fotog rafii tedy u ž
není třeba, pořídí ji pomocí
kamer y pracovník úřadu.
Obecně se doporučuje, aby
si lidé o nov ý občansk ý
průkaz požádali 30–60 dnů
před koncem platnosti. Platí
přitom povinnost každého
požádat si o nový průkaz
nejpozději do 15 pracovních
dnů po dni, ve kterém došlo
ke skončení platnosti. Nový
doklad se vydává do 30 dnů
ode d ne pod á n í žádost i.
Pro občany starší 15 let je
výměna občanského průkazu
s ohledem na jeho končící
platnost zdarma.
Tajemníci obcí s rozšířenou
působností byli požádáni, aby
zvýšili počet úředních hodin
tak, aby se nové doklady
vydávaly plynule a vše se
uskutečnilo ke spokojenosti

občanů. A to i s ohledem
na blížící se dovolené, a tedy
období cestování do zahraničí.
Je to právě platný občanský
pr ů k a z , k t e r ý n a h r a z uje
cestovní pas při návštěvách
zemí Evropské unie a schengenského prostor u. Podle
sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 24. března
2 015, k t e r é bylo p u bl i kováno ve Sbírce zákonů
pod č. 95/2015 Sb., jsou
do seznamu států, do nichž
lze překročit vnější hranici
s ob ča n sk ý m pr ů k a ze m ,
zařazeny Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Makedonská republika
a Srbská republika.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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TŘETÍ ROČNÍK LETNÍHO DOVÁDĚNÍ
S VYSOČINOU V PLNÉM PROUDU
Druhou červencovou neděli odstartoval ve Sněžném na Žďársku
třetí ročník letní tour Kraje Vysočina. Letní dovádění s Vysočinou
o prázdninách proběhne v každém okrese regionu a nabídne
zábavný program pro celou rodinu. „Pokračujeme v osvědčeném
konceptu. Osou zůstává propagace Rodinných a Senior pasů Kraje
Vysočina, regionálních potravin a aktivního životního stylu,“ říká
radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Stejně jako
v loňském roce je naplánováno osm zastávek. Kromě Sněžného
zajížděla roadshow v červenci i do Staré Říše a Rokytnice nad
Rokytnou. V srpnu můžete vyrazit do Golčova Jeníkova, Rudy,
Červené Řečice, Studence a Nové Vsi u Chotěboře.
Pro návštěvníky bude připraveno grilované maso, vychlazené pivo
a limonáda z Vysočiny. V prázdninovém menu bude zahrnuta také
ochutnávka kávy a palačinky, jež budou připravovat a servírovat
klienti Domova bez zámku. „Přijedeme se stánkem, který budou
obsluhovat pracovníci Kavárny Pohodička,“ přibližuje ředitelka
Domova bez zámku Hana Šeráková. Ochutnávky budou zdarma,
zasytit se a uhasit žízeň bude možné za příznivé ceny.
Letní dovádění pak především nabídne obrovskou porci zábavy
pro všechny návštěvníky. Pro děti bude připravena řada soutěží

a atrakcí jako malování na obličej, skákací dráha nebo animační
programy s moderátorem celého odpoledne Milanem Řezníčkem.
Novinkou bude účast atletických reprezentantů. „Využili jsme
možnosti spolupráce, přičemž atleti si za námi odskočí z přípravy
na vrcholné závody v Pekingu,“ poznamenává Roman Sýkora
z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Účast
přislíbili překážkář Petr Svoboda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková
nebo běžkyně Denisa Rosolová. V programu dále nebudou chybět
oblíbená hudební vystoupení, speciální host či volba Miss Letní
dovádění. Bezplatně bude možné využít zdravotní poradenství.
V srpnu jsou začátky Letního dovádění posunuté o hodinu dopředu,
a tedy na 14. hodinu. Akce se konají na místních hřištích nebo
sportovních areálech, při nepřízni počasí se program přesouvá
do náhradních prostor. Vstupné je vždy zdarma. Akci pro
malé i velké připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s Hitrádiem
Vysočina.
Více informací na straně 8.
 Marek Homolka, odbor sociálních věcí,
telefon: 564 602 813, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA POVEDE ONDREJ REMIÁŠ
Rada Kraje Vysočina na konci
června rozhodla, že novým
ředitelem krajského Horáckého
divadla Jihlava bude divadelní
manažer Ondrej Remiáš. Šestatřicetiletý rodák ze slovenských Nových Zámků vystřídá
1. sr pna 2015 dosavadního
ředitele divadla Josefa Filu,
k t e r ý p o p a t n á c t i le t e c h
ve funkci odchází do důchodu.
O místo ředitele k rajského
divadla mělo zájem 14 uchazečů,

krajská rada vybírala ze tří
vyrovnaných a velice kvalitních
k a n d id á t ů . D o s av a d n í m u
řediteli vyslovili členové krajské
rady poděkování za dlouholetou náročnou a zodpovědnou
práci.
„Ondrej Remiáš na hodnoticí
komisi udělal velice dobrý
dojem nejen svou profesní
minulostí, ale i svým velice
aktivním a kvalitním přístupem
financování kulturních institucí

na svých předešlých postech.
Nový ředitel bude mít nyní
několik týdnů na seznámení se
s chodem divadla, ve spolupráci
s divadelním souborem a kolegy
z vedení divadla rozšířit marketingové aktivity cílené mimo
jiné na mladé diváky a stále
zvyšovat umělecké výsledky
a vzdělávací i společenský
přínos divadla pro region.
Přivítali bychom také rozšíření
m e z i n á r o d n í s p ol u p r á c e
a zviditelnění divadla
na celostátní úrovni,“
uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Ondrej Remiáš vystudova l U K F Nit r a ,
od rok u 20 09 měl
na starost marketing
d i v a d l a Pô t o ň , j e
autorem projek t u
Moudré víno.
V letech 2004–2013
byl tajemníkem Rady
pro neprofesionální
divadlo na Slovensku,
spoluorganizoval řadu
divadelních slovensk ých přehlídek.

V předložené koncepci rozvoje
hodně vsází na zvýšení
kvalitní programové nabídky,
snižování nákladů na provoz
a efektní nakládání s majetkem.
Využít chce svých zkušeností
s vícezdrojovým financováním,
v maximální míře hodlá využít
obou divadelních scén s tím,
že chce zapracovat na dalších
for m á ch mot iva ce koleg ů ,
a přibývající povinnosti ukážou,
nakolik bude nutné do budoucna
kolektiv personálně posílit.
Dosavadní ředitel Josef Fila
do Horáckého divadla Jihlava
nastoupil v roce 2000. Od roku
1940 divadlo vedlo už jedenáct
ř e d it elů , nejdéle L a d i slav
Panovec (1957–1987). Od roku
2003 je zřizovatelem Horáckého
divadla Jihlava Kraj Vysočina.
Rozpočet divadla na rok 2015
je necelých 40 milionů korun,
přičemž Kraj Vysočina přispívá
na provoz částkou 27,5 milionů
korun.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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KRAJ VYSOČINA NAVŠTÍVIL
PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN
Na konci června navštívil Kraj Vysočina prezident České
republiky Miloš Zeman. Oficiální návštěvu svého „domovského“
kraje zahájil tradičně v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina
v Jihlavě. Tam se sešel se samosprávou kraje, krajskými zastupiteli, zástupci neziskového sektoru, obcí a příspěvkových
organizací kraje. Během tří dnů pak zamířil do různých
koutů Vysočiny. Klíč k výběru zastávek prezidenta byl jasný
– představit města a obce, podniky a místa, která neměl prezident
republiky možnost dosud vidět.
Miloš Zeman si tak například prohlédl společnost JIHLAVAN
airplanes, položil květiny k pamětní desce věnované mladému
hrdinovi Petru Vejvodovi a zamířil i mezi
své „sousedy“ v Novém Veselí, kde se mimo
jiné zapsal do kroniky městyse a dekoroval
prapor. Druhý den návštěvy prezidenta
republiky pokračovat návštěvou společnosti
MANN+HUMMEL Nová Ves u Okříšek,
prohlídkou 22. základny vrtulníkového
letectva v Náměšti nad Oslavou. Po poledni
se prezident setkal s občany Náměště nad
Oslavou, položil květiny u pomníku Bible

kralické v Kralicích nad Oslavou a odpoledne se setkal s občany
Telče. Poslední den oficiální návštěvy Kraje Vysočina se odehrával
na Havlíčkobrodsku – Miloš Zeman diskutoval s občany i představiteli obce Lípa a na závěr zamířil do Havlíčkova Brodu.
Děkujeme starostům a představitelům obcí, zástupců podniků
a institucí i všem ostatním, kteří se podíleli na bezproblémovém
průběhu prezidentské návštěvy v Kraji Vysočina.
 Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 602 308
e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ NOVÉHO KRAJSKÉHO PLÁNU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V období 1.–30. srpna 2015
bude na úřední desce krajského
ú ř a d u u m o ž n ě n o ve ř e j n é
nahlédnutí do návrhu nového
Planu odpadového hospodářství
K raje Vysočina pro období
2016–2025 (včetně zveřejnění
elek t ron ické ver ze náv rhu
plá nu o d pa dového hos p o dářství na webu http://www.
kr-vysocina.cz/uredni-deska/).
Kraj Vysočina zpracovává nový
plán odpadového hospodářství,

ve kterém stanovuje konkrétní
cí le a kon k r é t n í opat ř e n í
k jejich dosažení mimo jiné
pro nakládání s komunálními
odpady. Závazná část plánu
b u d e n á sle d n ě v y h l á š e n á
obecně závaznou vyhláškou
k raje a stane se závazný m
podkladem pro rozhodovací
a koncepční činnosti příslušných
správních úřadů a obcí v oblasti
odpadového hospodářství a pro
zpracování plánů odpadového

hospodářství původců odpadů
(včetně obcí, které produkují
ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více
než 1 000 t ostatního odpadu).
Po dobu zveřejnění k nahlédnutí
lze uplatnit k návrhu plánu
o d p a d ové h o h o s p o d á ř s t v í
k r aje pí s e m n é v y já d ř e n í.
Kraj je povinen připomínky
vypořádat a toto vypořádání
z ve řejn it. Vy u ž ijt e př ipo mínkové řízení pro spoluvy-

tvoření koncepčního materiálu
a své př ip om í n k y z a šlet e
do 30. 8. 2015 prostřednictvím
datové schránky nebo písemně
na odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
 Eva Navrátilová,
odbor život n í ho prost řed í
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ
A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ZA ROK 2014
V první polovině měsíce června 2015 ukončili kontroloři
Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2014.
Z celkového aktuálního počtu 704 obcí a 65 DSO v kraji krajský
úřad přezkoumal hospodaření 602 obcí a 42 DSO. Ostatní obce
a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit za úplatu profesionálními auditory.
Od srpna do prosince roku 2014 provedli krajští kontroloři dílčí
přezkoumání hospodaření u 397 obcí a u 42 DSO, a tedy u dvou

třetin územních celků, které požádaly krajský úřad o přezkoumání
svého hospodaření. Více než 300 obcí si vyžádalo provedení tohoto
dílčího přezkoumání dobrovolně, nad rámec zákonné povinnosti,
neboť v případě zjištěných chyb a nedostatků tak získaly čas pro
jejich odstranění ještě do konce aktuálního účetního období. Při
dílčích přezkoumáních za rok 2014 nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky v hospodaření 73 % obcí a DSO.
Od konce ledna do poloviny června 2015 vykonali kontroloři
krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová přezkoumání
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hospodaření obcí a DSO za rok 2014. Chyby a nedostatky
v hospodaření byly uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání
hospodaření u 25 % obcí a 12 % DSO; pro srovnání za rok 2013
byly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření 34 % obcí a 16 %
DSO. Podobně, jako tomu bylo v předchozích letech, nejčastěji se
vyskytovaly nedostatky v oblasti účetnictví, především v inventarizaci majetku a závazků, v evidenci majetku, zjišťována byla
také neprůkaznost účetních záznamů a nezaúčtování pozemků
a drobného dlouhodobého majetku získaného například na základě
darovacích smluv nebo bezúplatným převodem.
Znovu bylo zjišťováno neplnění některých povinností stanovených
zákonem o obcích, zejména nekonání zastupitelstva obce nejméně
jednou za tři měsíce, nezveřejňování informace o místě, době
a programu zasedání zastupitelstva v zákonem stanovené lhůtě
a chybějící náležitosti zápisů ze zasedání zastupitelstva. Pokud
jde o plnění povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nejčastějším
nedostatkem zůstává nevedení finančního hospodaření obce
v souladu se schváleným rozpočtem nebo neschvalování rozpočtových opatření orgánem územního celku k tomu oprávněným.
Některé obce také opomíjejí administrativní povinnosti stanovené
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO, například posílají pozdě žádosti
o přezkoumání hospodaření nebo nepodávají informace krajskému
úřadu o opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků
v zákonem stanovené lhůtě.
V této souvislosti je třeba připomenout novou právní úpravu
správních deliktů v zákoně č. 420/2000 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a DSO, účinnou
od 1. května 2014 (viz titulní článek v krajském Zpravodaji
č. 5/2014 o novém kontrolním řádu). Jedná se o správní delikt
obce či DSO spočívající v nepřijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a neinformování krajského úřadu o těchto opatřeních,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne projednání zprávy v orgánech
územního celku. Tyto správní delikty se týkají rovněž obcí a DSO,
jejichž hospodaření přezkoumává auditor (nikoliv krajský úřad);
těmto územním celkům se navíc ukládá pokuta v případě, že
do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředají
její stejnopis krajskému úřadu. Pokuta za správní delikt může
dosáhnout výše až 50 000 Kč.
V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo 15 obcí v závěru
zpráv o výsledku tohoto přezkoumání upozorněno na rizika, která
by mohla mít negativní dopad na jejich budoucí hospodaření.
Jedná se například o riziko spočívající v nedostatečném přehledu
o majetku obce a jeho hodnotě, neprůkazné vedení pokladny nebo
riziko neplatnosti přijatých usnesení zastupitelstva obce.

V případě 21 obcí kontroloři došli k závěru, že se v jejich hospodaření v roce 2014 opakovaly nedostatky z předchozích let.
I když v roce 2014 pokračoval příznivý trend ve snižování
počtu případů nedodržování povinností stanovených zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
přesto musely být uloženy 18 obcím pokuty za dopuštění se
správního deliktu. S výjimkou jedné obce, která nehospodařila
podle pravidel rozpočtového provizoria, se všechny správní delikty
týkaly nezveřejnění návrhu rozpočtu nebo návrhu závěrečného
účtu (včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření)
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 15 dní přede dnem jejich
projednání v zastupitelstvu obce.
V souvislosti s letošní rozsáhlou novelou zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 24/2015
Sb.), je třeba také upozornit na riziko dvou nově zařazených
správních deliktů uvedených v § 22 a odst. 1, písmena b) a c)
tohoto zákona. Jedná se o správní delikty nezveřejnění programu
pro poskytování dotací a nezveřejnění veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nad
50 tis. Kč včetně jejich dodatků na úřední desce územního celku
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Celkově lze konstatovat, že počet a charakter chyb a nedostatků
v hospodaření obcí a DSO zůstává meziročně stejný, a že
při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2014 nebyl zjištěn
žádný nový případ kritické finanční situace, která by obci
komplikovala úhradu jejích závazků. Ve zprávách o výsledku
přezkoumání hospodaření krajský úřad 90 obcí a 12 DSO
upozornil na překročení standardních hodnot některých vybraných
poměrových ukazatelů hospodaření, většinou i s uvedením
důvodů, kvůli kterým k překročení došlo.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2014 je zveřejněno
na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly. Zde lze
rovněž nalézt informace o základních povinnostech obcí a DSO
stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, a výčet možných
správních deliktů obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V sekci Krajský
úřad je k dispozici také aplikace Často kladené otázky, v níž
jsou pod tematickou záložkou Přezkoumání hospodaření obcí
a DSO uvedeny některé dotazy a odpovědi týkající se této agendy
přenesené působnosti kraje.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

PÁTRÁNÍ PO DĚTECH
Pro každého rodiče patří mezi
nejhorší situace, do kterých se
může dostat, pohřešování dítěte.
Policisté připomínají rodičům, že
právě v období letních prázdnin,
kdy se děti daleko častěji
pohybují na neznámých místech,
ve městech a jsou často jen ve

společnosti svých vrstevníků, se
toto riziko zvyšuje. Pohřešování
dítěte je vždy silně traumatizující
prožitek. Mezi nejčastější
místa, kde se dítě může ztratit,
pat ř í obchod n í a zábav n í
domy a centra, rušné ulice,
prostředky hromadné dopravy,

rozlehlejší dětská hřiště, při
výletech na neznámá místa nebo
d o p ř í r o d y. V t a k o v ý c h
případech je nutné reagovat
okamžitě. Každá promarněná
chvíle oddálí možnost pomoci
dítěti, které může být třeba
zraněné.

Pokud se dítě ztratí, nepřišlo
ve sm luvenou dobu domů
nebo se dlouho neozývá, je
nejdůležitější nepanikařit. Pod
vlivem strachu a stresu může
udělat rodič řadu zbytečných
chyb. Základem je zachovat
klid a zvážit reálné varianty,
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které mohly nastat. Jestliže má
dítě mobilní telefon, který je
aktivní, ale dítě jej nezvedá,
není vhodné na telefon stále
dokola volat. Může se tím vybít
baterie. Pokud je dítě v situaci,
kdy potřebuje pomoc, je telefon
důležitý hlavně pro něj, aby si
pomoc přivolalo, a pro policisty
v případě, kdy je nutné mobilní
telefon lokalizovat.
V případě, že se dítě ztratí
rodičů m při návštěvě
obchodních nebo zábavních
domů nebo center, je důležité
ihned informovat pracovníka
na infor macích nebo člena
ostrahy, jejichž prostřednictvím
je možné do hledání dítěte zapojit
téměř okamžitě zaměstnance
objektu a jeho návštěvníky.
Nejhorší, co mohou rodiče udělat,
když se jim dítě ztratí, je pouze
zmateně pobíhat mezi regály
a nikoho nepožádat o pomoc.
Pokud se dítě ztratí na rušné
ulici, na rozlehlejších dětských
hřištích nebo jiných obdobných
pro dítě neznámých místech
či nastoupí nebo vystoupí
samo z prostředku hromadné

ZPRAVODAJ
dopravy, je důležité oznámit
pohřešování policistům, a to
podle pravidla, že čím menší
dítě, tím rychleji. Za takových
okolností se totiž významně
zvyšuje nebezpečí, že se dítě
zraní nebo se může dostat
do rizikové situace. Informace
o pohřešování dítěte je okamžitě
předána i s jeho popisem všem
policejním hlídkám, které ihned
začnou lokalitu systematicky
propát rávat. V př ípadě
potřeby policisté kontaktují
státní i soukromé subjekty
nebo osloví širokou veřejnost
prostřednictvím médií.
Rodiče se mohou do pátrání
nejlépe zapojit tím, že o situaci
budou informovat příbuzné,
za k ter ý mi by dítě mohlo
přijít. Měli by zajistit, aby byl
někdo v místě bydliště, kdyby
dítě samo př išlo. Důležité
je p osk y t nout p ol icist ů m
podrobný popis dítěte a jeho
oblečení, informace o jeho
kamarádech, přesný čas, od kdy
je pohřešováno, a kdo viděl dítě
naposledy, aktuální fotografii
a všechny jeho zvyky a záliby,

které by mohly mít vliv na to,
kam dítě půjde nebo jaké místo
bude vyhledávat.
Častým případem, kdy rodiče
oznámí pohřešování je situace,
kdy se dítě nevrátí včas domů
nebo není kontaktní. Rodiče by
měli mít od dětí vždy informace
o tom, kam jdou a kdy se vrátí.
Je také důležité vědět, kde
kamarádi dítěte bydlí, mít na ně
telefonní číslo, a pokud to jde,
i na jejich rodiče. V případě,
že se dítě od kamaráda
ve smluvenou dobu nevrátí,
měli by rodiče začít s hledáním
dítěte právě u jeho vrstevníků.
Místo, kde je vhodné po dítěti
pátrat, je individuální a závisí
na zálibách, zvycích, oblíbených
místech a věku dítěte, velikosti
obce, charakteru a rázu okolní
krajiny, aktuálním počasí, denní
době apod.
Při pátrání po dětech mohou
rodiče, ale i další blízcí příbuzní
v y užít pomoci policejního
p s yc h olog a č i k r i z ové h o
interventa. Ti v této situaci
dokážou poskytnout dotčeným
osobá m vel m i dů lež itou

strana 6

a potřebou psychickou oporu.
Pokud si dotčené osoby přejí
mluvit s policejním interventem
nebo psychologem, mohou o to
policisty bez obav požádat.
Když se dítě v pořádku najde,
okamžitě policisté kontaktují
rodiče a dále prověří, zda se
nalezené dítě nestalo obětí
protiprávního jednání, a ihned,
jakmile je to možné, ho předají
rodičům. I když o dítě měli
rodiče velký strach, neměli
by na něj křičet a za každou
cenu zjišťovat, kde bylo nebo
proč se neozývalo. Neměli by
dítě bít, ani mu vyhrožovat
t restem. Vše má sv ůj čas.
Na pokárání bude čas později.
Ve chvíli, kdy se rodiče s dítětem
opět setkají, je čas na objetí,
úsměv a pohlazení, přičemž
toto doporučení platí o to více
ve chvíli, kdy je dítě zraněné.
 Jana Kroutilová
Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
telefon: 974 266 207
e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Důchodové spoření
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod
č. 163 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl zastavit vstup nových účastníků
do druhého důchodového pilíře. V budoucnu má dojít k ukončení
celého systému důchodového spoření, a tedy zrušení důchodových
fondů a vypořádání uložených prostředků.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Exekuce
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod č. 164
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje podrobnější výčet věcí, které povinný
nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své
rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí,
jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nově se mezi
věcmi vyloučenými z výkonu rozhodnutí výslovně uvádějí studijní
a náboženská literatura, dětské hračky a věci, jejichž cena zcela
zjevně nepřesahuje částku 1 000 Kč. Novela zákona rovněž definuje,
že obvyklým vybavením domácnosti je postel, stůl, kuchyňská

linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka,
vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015 (část 1. 1. 2016).
Exekuce na majetek manželů
V částce 59/2015 Sbírky zákonů vydané dne 16. 6. 2015 byl pod č. 139
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Novela zákona přibližuje nerovné postavení účastníka řízení
zastoupeného advokátem (resp. notářem či patentovým zástupcem)
a účastníka řízení nezastoupeného, pokud jde o náhradu hotových
výdajů, a dále posiluje ochranu manžela povinného při výkonu
rozhodnutí (exekuci).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015.
Trestní zákoník
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod
č. 165 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné doplňuje trestnost spolčení se ke spáchání
trestných činů podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti;

číslo 8/2015
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u trestného činu nepřímé úplatkářství bude postihovat nejen toho,
kdo žádá o úplatek nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem
či prostřednictvím jiného působit na úřední osobu (nebo za to, že
již tak učinil), ale i toho, kdo si dá za takové jednání úplatek slíbit,
dále u vybraných trestných činů proti životnímu prostředí rozšiřuje
trestnost zavinění o hrubou nedbalost.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
Financování terorismu
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod
č. 166 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem novely zákona je posílit nezávislost Finančního
analytického útvaru a nově upravit kontrolu jeho činnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015.
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 66/2015 Sbírky zákonů vydané dne 30. 6. 2015 bylo pod
č. 158 publikováno nařízení vlády o stanovení vyměřovacího
základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné
zdravotní pojištění stát.
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za
kterou je plátcem pojistného stát, se stanovuje ve výši 6 444 Kč
na kalendářní měsíc.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Dražby
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod
č. 167 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem návrhu je harmonizovat zákon o veřejných dražbách se
zákonem o omezení plateb v hotovosti, a to do částky 270 000 Kč.
Zákon nabývá účinnosti dnem 16. 7. 2015.
Spotřební daně
V částce 65/2015 Sbírky zákonů vydané dne 29. 6. 2015 byl pod
č. 157 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona zavádí novou spotřební daň ze surového tabáku
a omezuje nakládání se surovým tabákem s cílem zamezení podvodů
se surovým tabákem. Návrh dále v reakci na nález Ústavního soudu
z 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13, stanovuje výši kaucí distributorů
pohonných hmot. Jejím účelem je efektivní boj s daňovými úniky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015 (část 30. 6. 2015).
Označování ulic
V částce 61/2015 Sbírky zákonů vydané dne 23. 6. 2015 byla pod
č. 147 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel
k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov
a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb..
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015.
Plemenářský zákon
V částce 68/2015 Sbírky zákonů vydané dne 1. 7. 2015 byl pod
č. 168 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 2. 7. 2015.
Med, kakao, čokoláda
V částce 61/2015 Sbírky zákonů vydané dne 23. 6. 2015 byla pod
č. 148 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003
Sb., kterou se stanovují požadavky pro přírodní sladidla, med,
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu
a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb..
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 6. 2015.
Hračky
V částce 62/2015 Sbírky zákonů vydané dne 25. 6. 2015 bylo pod
č. 151 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015 (část 21. 12. 2015).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
NOVELA SHROMAŽĎOVACÍHO ZÁKONA
Vláda na svém jednání dne
25. 5. 2015 schválila návrh
novely zá kona o práv u
s h r o m a ž ďo v a c í m , j e h o ž
cílem je posílit pravomoci
obcí v okamžiku oznámení
shromáždění.
N ove l a z á k o n a r o z š i ř u j e
pravomoc obecních úřadů při
regulaci shromáždění. Právo

pokojně se shromažďovat bude
mít výslovně každý, nikoli jen
občané.
Obecní úřad bude moci
rozhodnutím upravit podmínky
konání shromáždění, pokud
bude dáno riziko nar ušení
veřejného pořádku či zásahu
do práv jiných osob (půjde-li
např. o pogromistické pochody).

Z á s t u p c i ob e c n í ho ú ř a d u
se t éž v ýslov ně p ř i z n ává
o p r áv n ě n í u d í le t p o k y ny
k zajištění pokojného průběhu
shromáždění, včetně situací, kdy
dochází ke střetu s jinými právy
či zájmy (rušení shromáždění
jinou akcí, výkonem jiného
práva, např. petičního, ohrožení
zdraví či majetku).

Novela zákona nemění
podmínky pro zákaz či
rozpuštění shromáždění, neboť
ty vyplývají přímo z norem
ústavní síly (Listina základních
p r áv a s vo b o d , e v r o p s k á
Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod) a zákonem
nelze přidávat či rozšiřovat
důvody pro zákaz či rozpuštění.

číslo 8/2015

Stávající zákaz shromáždění
v ok r uhu 100 m od budov
zákonodár ných sbor ů nebo
od míst, kde tyto sbory jednají
blízkosti, se nahrazuje výčtem
ulic, respektive jejich částí,
v příloze zákona.
Stejně jako dosud se zákon
o právu shromažďovacím nebude
vztahovat na neoznamované
pochody fanoušků na stadion,
neboť u těchto pochodů je cílem
nikoliv vyjadřování politických
či jiných názorů, ale přesun
osob na sportoviště. Výjimku
z oznamovací povinnosti budou
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mít také shromáždění vzniklá
v bezprostřední reakci na nově
vzniklou situaci.
Stávající povinnost účastníků
shromáždění nemít obličej
zakrytý způsobem ztěžujícím
nebo znemožňujícím jejich
identifikaci se doplňuje výjimkou,
podle níž zástupce úřadu nebo
příslušník Policie České republiky
bude oprávněn umožnit zakrytí
obličeje, slouží-li ke splnění účelu
shromáždění a nedojde-li tím
k ohrožení veřejného pořádku;
tím není dotčena povinnost
účastníků shromáždění kdykoli

v průběhu shromáždění na výzvu
zástupce úřadu nebo policisty
zakrytí odstranit.
V zákoně je rovněž výslovně
zakotvena povinnost svolavatele
být přítomen na jím oznámeném
shromáždění; jeho nepřítomnost
bude sankcionována.
Novelizace má rov něž
zjednodušit proces rozpouštění
shromáždění – půjde o faktický
úkon zástupce úřadu nebo policie
přímo přezkoumatelný soudem
(nepůjde tedy o rozhodnutí ústně
vyhlašované na místě, o němž se
vydává potvrzení a později se

sepisuje a doručuje jeho písemné
vyhotovení).
Novela také upravuje a zpřísňuje
postih za přestupky svolavatele
i účast ník ů sh romáždění
(neplnění povinností ukládaných
obecním úřadem, neplnění
povinností svolavatele, bránění ve
výkonu práva shromažďovacího,
neplnění pokynů úřadu).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA
VYDAL VÝROČNÍ
ZPRÁVU
Kraj Vysočina vydal svou výroční zprávu za rok
2014, která je volně ke stažení na krajském webu.
Výroční zpráva popisuje významné události
a realizované záměry kraje uplynulého roku.
Na téměř 150 stránkách komplexně představuje
činnost kraje, nechybí údaje o významných
investičních akcích nebo návštěvách. Výroční
zpráva je, tak jako v minulosti, dostupná pouze
v elektronické verzi.
Podoba Výroční zprávy Kraje Vysočina je
stejná jako v předchozích letech. Do dvou
desítek kapitol jsou přehledně uspořádány
informace o krajské samosprávě a fungování
krajských příspěvkových organizací –
nemocnic, kulturních institucí nebo krajské
správy a údržby silnic. Další kapitoly se
dotknou hospodaření, regionálního školství,
životního prostředí nebo zahraničních vztahů.
Samostatná část je věnována fungování
krajského úřadu. Výroční zpráva Kraje
Vysočina je každoročně prostřednictvím
elektronické pošty rozesílána starostům všech
obcí v regionu, hejtmanům ostatních krajů,
příspěvkovým organizacím kraje, školám,
největším firmám na Vysočině, do jednotlivých
knihoven a dalším.
Pod odkazem www.kr-vysocina.cz/vyrocnizpravy je přístupný celý archiv dosud vydaných
výročních zpráv za dobu jeho existence.
Návštěvníci stránek tak mohou jednoduše
porovnat jednotlivé roky v komentářích
připravených jednotlivými odbory a odděleními
krajského úřadu.
 Eva Vaňková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 569 602 337
e-mail: vankova.e@kr-vysocina.cz

