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Kraj Vysočina připravuje seminář
pro povodňové orgány obcí a povodňové
orgány obcí s rozšířenou působností
Seminář, který se uskuteční dne 19. února 2014
od 13.00 hod. v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě,
bude zaměřen zejména na řízení ochrany před
povodněmi, na činnosti prováděné v průběhu
povodní a zákonné povinnosti povodňových
orgánů při řízení ochrany před povodněmi.
Kromě pracovníků vodoprávního úřadu Kraje
Vysočina na semináři vystoupí zástupci vodohospodářských dispečinků státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického
ústavu a Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina. Povodňové orgány obcí i povodňové orgány obcí s rozšířenou působností obdrží

pozvánku na seminář s podrobným programem
a organizačními pokyny prostřednictvím své
datové schránky.
 Pavlína Pokorná,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 368
e-mail: pokorna.p@kr-vysocina.cz
 Radka Straková,
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 593
e-mail: strakova.r@kr-vysocina.cz

2011 (dále jen „pravidla“). Kraj
Vysočina poskytne dar na podporu údržby zeleně každé obci
na území Kraje Vysočina na
základě žádosti, zpracované na
příslušném formuláři, viz příloha č. 1 pravidel. Upozorňujeme,
že součástí žádosti je zároveň
i vyúčtování nákladů vzniklých
při údržbě zeleně a závěrečná zpráva. Tuto žádost je třeba
zaslat na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
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úřadu Kraje Vysočina nejpozději
do 20. října 2014. Pravidla jsou
zveřejněna na internetových
stránkáchKrajeVysočina:www.krvysocina.cz > Doprava > Ostatní
dokumenty odboru dopravy
a silničního hospodářství.
 Dana Ptáčková,
odbor dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz

Upozornění na připravovanou aktualizaci
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina (PRVKUK)
Kraj Vysočina v samostatné působnosti zajistil
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zpracování PRVKUK. Po projednání se všemi obcemi v roce 2004 schválilo zastupitelstvo
kraje tento koncepční materiál na dobu deseti
let. PRVKUK, který je mimo jiné podkladem
pro zpracování územně plánovací dokumentace
a podkladem pro činnost vodoprávního úřadu

(výběr)
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Podpora obcím na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
podél silnic II. a III. tříd v roce 2014
Údržba travních porostů podél
silnic II. a III. tříd v průjezdních úsecích obcí Kraje
Vysočina bude i v roce 2014
finančně podporovaná Krajem
Vysočina. Poskytovaná podpora se řídí Pravidly Rady kraje
Vysočina pro poskytování darů
na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje
Vysočina č. 07/11, schválenými
na jednání rady kraje usnesením
č. 0381/09/2011/RK dne 8. 3.

OBSAH

i obecného stavebního úřadu, obsahuje pro jednotlivé obce na území kraje koncepci optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění
a čištění odpadních vod. V případě žádosti obce
o dotaci v oblasti vodohospodářské infrastruktury je nutný soulad navrženého řešení s tímto
koncepčním materiálem. PRVKUK je zveřejněn
na webových stránkách kraje: http://prvk.kr-vysocina.cz/.
(pokračování na další straně)

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)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ

číslo 2/2014

strana 2

ZPRAVODAJ

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, připravuje v letošním roce komplexní aktualizaci tohoto
koncepčního materiálu. Proto v průběhu nejbližších měsíců postupně osloví všechny vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a tedy i obce.
V souvislosti s připravovanou aktualizací PRVKUK Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje obce jako vlastníky a v některých případech
i jako provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, aby si v předstihu připravily příslušné podklady, po-

kud připravují pro své územní celky změnu či úpravu dosavadní koncepce řešení v oblasti vodohospodářské infrastruktury uvedené ve stávajícím PRVKUK.
Současně krajský úřad upozorňuje, že navržené řešení musí být
podle zákona o vodovodech a kanalizacích hospodárné a technicky nejvhodnější.
 Iva Olšanová, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz

Evidence o hospodaření v rybníkářství
Podle zákona o rybářství
(č. 99/2004 Sb.) je rybníkář
povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství
a o lovu ryb na udici a předkládat ji nejpozději do 30. dubna
následujícího
kalendářního
roku příslušnému orgánu státní
správy rybářství (v roce 2014
tedy za rok 2013). V případě, že
se rybník nebo rybochovné zařízení nachází celou svoji plochou

na území Kraje Vysočina, je
příslušným orgánem Krajský
úřad Kraje Vysočina; pokud se
nachází na území více krajů, je
evidence předkládána Ministerstvu zemědělství.
Evidence spočívá ve vedení
údajů o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku
při použití hromadně účinných
metod lovu a při lovu ryb na
udici. Tyto údaje jsou uvedeny
v příloze č. 1 tabulkách A až E

vyhlášky k provedení zákona
o rybářství (č. 197/2004 Sb.).
Tabulky A až D se předkládají jen v případě, že rybníkář
vyprodukoval a uvedl na trh
v kalendářním roce více než
150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního nebo
více než sto kg ostatních druhů
ryb či vodních organismů.
Údaje v tabulce E se předkládají jen na vyžádání. Evidence
se předkládá v písemné nebo

elektronické podobě ověřené
zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě prostřednictvím datové schránky. V případě
nepředložení evidence může být
orgánem státní správy rybářství
uložena pokuta.
 Martin Drápela,
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 207
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

Informace o globálních grantech Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina v roce 2013
V roce 2013 byly vyhlášeny celkem tři výzvy z globálních grantů
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
v Kraji Vysočina. Do těchto výzev bylo předloženo v souhrnu
116 projektů, z toho 37 projektů do oblasti zvyšování kvality
počátečního vzdělávání, 22 projektů do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 57 projektů do oblasti podpory
nabídky dalšího vzdělávání. Žadatelé v předložených projektových žádostech požadovali v celkovém objemu 177,6 mil. Kč.
Výběrovým procesem ukončeným jednáním výběrové komise
prošlo úspěšně celkem 21 projektů, dvanáct z oblasti zvyšování
kvality v počátečním vzdělávání, šest z oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tři z oblasti podpory nabídky
dalšího vzdělávání.
Dne 4. 2. 2014 projedná Zastupitelstvo Kraje Vysočina tyto
výsledky a následně bude s podpořenými žadateli uzavřena
Smlouva o realizaci grantového projektu. Tím dojde k podpoře
projektů za 27, 8 mil. Kč a projekty budou spolufinancovány
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jednalo
se o poslední výzvy v programovém období 2007–2013. Systém

rozdělování finančních prostředků na podporu vzdělávání v novém
programovacím období není ještě pevně stanoven.
Tab.: Shrnutí výsledků vyhlášených výzev OP VK v Kraji
Vysočina v roce 2013
Globální Předložené projekty
grant
počet
Kč

Projekty doporučené
ke schválení výběrovou
komisí
počet
Kč

1.1

37

53 012 173,19

12

15 694 224,17

1.3

22

31 048 268,52

6

7 612 329,23

3.2

57

93 538 567,46

3

4 491 273,28

116

177 599 009,17

21

27 797 826,68

Celkem

 Adéla Zvolánková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 540, e-mail: zvolankova.a@kr-vysocina.cz
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Navýšení podpory MAS v Kraji Vysočina v roce 2014
Pro rok 2014 je v krajském rozpočtu pro každou MAS připraveno 150 000 Kč (v roce 2013 to
bylo 45 000 Kč). Tyto prostředky
jsou určeny na provoz kanceláří
MAS a byly navýšeny z důvodu
přechodu na nové programové
období 2014–2020. MAS mohou
o tyto prostředky žádat na krajském úřadě do 28. února 2014.
Pravidla Rady Kraje Vysočina,
v jejichž rámci je dotace poskytována, byla schválena radou
kraje 21. ledna 2014.
V roce 2014 je opět počítáno i s podporou Krajského
sdružení národní sítě MAS
(MAS Kraj Vysočina, o. p. s.),

se kterým kraj spolupracuje
zejména v oblasti propagace
rozvoje venkova na svém území.
Aktuální akcí pořádanou pro
MAS krajem je tradiční každoroční setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina konané
dne 20. února 2014 v Ledči nad
Sázavou. Náplní setkání bude
představení činnosti a úspěchů
vybraných MAS a mikroregionů a také nejnovější informace
o stavu připravenosti nového
programového období.
V Kraji Vysočina aktuálně
působí 16 místních akčních
skupin (dále jen „MAS“),
do kterých je zapojeno více

než 90 % obcí kraje a 70 %
jeho obyvatel. MAS aktivují
a sdružují veřejné i soukromé
subjekty snažící se o rozvoj venkova na svém území.
Jejich přínos je nepopiratelný
zejména v oblasti administrace
prostředků v rámci Programu
rozvoje venkova ČR a dalších
aktivit (projektů) motivujících
zájem obyvatel kraje na jeho
udržitelném rozvoji. Do konce
roku 2013 už prostřednictvím
MAS „přiteklo“ do našeho
kraje bezmála 300 mil. Kč, jež
významně přispěly k realizaci
stovek rozvojových projektů
obcí, neziskových organizací

i firem napříč celým územím
kraje. I z těchto důvodů navázal Kraj Vysočina již v roce
2006 s těmito subjekty spolupráci, která je rok od roku
intenzivnější. V prvních letech
existence MAS pomáhal kraj
s jejich etablováním na svém
území a i nyní aktivně spolupracuje na jejich rozvoji.
Z krajského rozpočtu bylo do
konce roku 2013 vynaloženo na
podporu MAS 3,7 mil. Kč.
 Luděk Hrůza,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

ČISTÁ VYSOČINA 2014
Zapojte se do úklidu veřejných prostranství a okolí silnic
V letošním roce se opět můžete zapojit do již šestého ročníku jarního úklidu Vysočiny. Hlavní pozornost je určena okolí silnic na
Vysočině a veřejným prostranstvím v obcích a městech. V loňském roce se do akce zapojilo 18 500 účastníků a bylo sebráno
přes 90 tun odpadků. „Akce probíhá v celém kraji a tradičně se
do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy, ale i jednotlivci.
V každém roce stoupá počet účastníků, uvidíme, jak tomu bude
v letošním ročníku,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

•
•
•
•
•

HARMONOGRAM:
• Přihlášení probíhá od 17. 2. 2014 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina
– www.kr-vysocina.cz/cistavysocina a bude uzavřeno 14. 3.
Zájemce vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme
schopni zajistit dobrou organizaci celé akce.
• Úklid bude probíhat v termínu 8. 4. 2014 – 15. 4. 2014.
• 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 případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty
pouze pytle 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!

 P. Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení
prostředí, v němž společně žijeme. Prosíme vás touto cestou
o zveřejnění informace, popřípadě vyvěšení plakátku, jenž je na
výše uvedené www stránce ke stažení.

Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obcí a DSO
za rok 2013
Ve 2. pololetí roku 2013 uskutečnil Krajský úřad Kraje Vysočina první dílčí přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen
„DSO“) za rok 2013. Z celkového počtu 704 obcí a téměř
70 DSO v kraji kontroloři kraj-

ského úřadu přezkoumali hospodaření 382 obcí a 44 DSO.
Podle zákona o přezkoumávání
hospodaření bylo toto dílčí přezkoumání povinné pro všechny
DSO a 83 obcí, což znamená,
že téměř 300 obcí si nechalo
přezkoumat své hospodaření

dobrovolně, a tedy nad rámec
zákonné povinnosti.
Při těchto dílčích přezkoumáních nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření 73 %
obcí a 93 % DSO. U obcí s výskytem nedostatků bylo nejčastěji zjišťováno porušování účet-

ních předpisů a nedodržování
některých povinností stanovených zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Méně časté
bylo nedodržování termínů uložených zákonem o přezkoumávání hospodaření a ojedinělé
(pokračování na další straně)

číslo 2/2014

byly nedostatky při používání
rozpočtové skladby.
U některých obcí bylo také
zjištěno, že nedodržely nově
stanovenou povinnost schválení účetní závěrky podle vyhlášky Ministerstva financí
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných
účetních jednotek, která nabyla
účinnosti dnem 1. srpna 2013.
Pro schválení účetních závěrek
za účetní období roku 2012 vyhláška určila termín do 30. 9.
2013, přičemž v dalším období již musí být účetní závěrky
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schváleny vždy nejpozději do
šesti měsíců ode dne, ke kterému byly sestaveny.
Chyby a nedostatky, které byly
při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013 zjištěny,
se vyskytovaly v různé míře
v hospodaření obcí i v předchozích letech. Shrnutí nejčastějších nedostatků za rok 2012
je k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina
v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor kontroly.
Na základě výsledků dílčích
přezkoumání hospodaření za

rok 2013 muselo být s 21 obcemi vedeno správní řízení
o uložení pokut za nedodržení
některých povinností stanovených zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Většinou se jednalo o správní
delikt nezveřejnění návrhu rozpočtu nebo návrhu závěrečného
účtu na úřední desce a současně
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup, a to
nejméně po dobu 15 dní přede
dnem jejich projednání v zastupitelstvu obce. V polovině
těchto případů delikt spočíval
v tom, že obec opomenula zve-

řejnit spolu s návrhem závěrečného účtu i zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2012.
Konečná přezkoumání hospodaření 601 obcí a 44 DSO
za rok 2013 zahájili kontroloři
krajského úřadu koncem ledna
2014 s tím, že musí být ukončena nejpozději do poloviny
června 2014.
 Michal Ňachaj,
odbor kontroly
telefon: 564 602 701
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Nový kontrolní řád
Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nahradil více než dvacet let platný zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Nový kontrolní řád je obecným
právním předpisem, který upravuje procesní postup při výkonu
kontrol v oblasti veřejné správy. Hlavním důvodem pro jeho zpracování bylo sjednocení a zpřehlednění procesů kontrol vykonávaných orgány státní správy a územní samosprávy u jim nepodřízených právnických a fyzických osob a rovněž v rámci vztahů
nadřízenosti a podřízenosti. Cílem je odstranění neodůvodněných
odlišných kontrolních postupů a duplicitních právních úprav.
Znalost kontrolního řádu je důležitá nejen pro kontrolory, ale i pro
kontrolované orgány, právnické nebo fyzické osoby. Některé paragrafy zákona, především ustanovení týkající se práv a povinností
kontrolujících či kontrolovaných osob, se příliš neodlišují od předchozí právní úpravy. Nově jsou však upraveny postupy před zahájením a při zahájení a ukončení kontroly, pověření ke kontrole,
náležitosti protokolu o kontrole, vyřizování námitek a ustanovení
o pokutách (přestupky a správní delikty). Speciálním ustanovením
je § 19 zákona, který dává při kontrole výkonu státní správy oprávnění kontrolujícímu ukládat opatření k odstranění nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou. Novou zákonnou povinností
kontrolního orgánu je zpracování plánu kontrol a také zveřejňování obecných informací o výsledcích kontrol alespoň jednou ročně,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontrolní činnost v 1. pololetí 2014 bude bohužel komplikována
skutečností, že dosud neprošel legislativním procesem rozsáhlý změnový zákon, jímž se má v návaznosti na nový kontrolní
řád změnit znění téměř sedmi desítek zákonů upravujících speciálně kontrolní činnost. Týká se to i zákonů o obcích, o krajích,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Vzhledem k tomuto stavu vydalo v závěru roku 2013 Ministerstvo vnitra s platností od 1. 1. 2014 „Metodické doporučení
procesního postupu při kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti dle zákonů o územních samosprávných celcích“
a Ministerstvo financí metodický návod k postupu při výkonu
veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014. Oba metodické materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina
v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu >
Odbor kontroly.
Protože se k některým ustanovením nového kontrolního řádu
vyskytují dotazy nebo výkladové nejasnosti, nabízí odbor kontroly možnost metodických konzultací. V této souvislosti lze kontaktovat JUDr. Alenu Labudovou, telefon: 564 602 717, e-mail:
labudova.a@kr-vysocina.cz.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

Nový grantový program Fondu Vysočiny na podporu
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Životní prostředí 2014
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém únorovém zasedání
vyhlásilo nový grantový program Životní prostředí 2014
s alokací 2 mil. Kč. Obce, příspěvkové organizace a environmentálně zaměřené neziskové organizace mohou žádat
na svůj projekt až 50 000 Kč.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování projektů v oblastech odpady, ovzduší, příroda,
přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie.
Podporovanými aktivitami jsou
akce pro veřejnost, materiál
a pomůcky, informační materi-

ály, poradenské služby, realizace přírodních zahrad a environmentální výukové programy.
Příjem žádostí končí 21. března
2014. Žadatel nejdříve vyplní
a odešle elektronickou žádost
a poté si vybere způsob zaslání
žádosti v papírové podobě poštou nebo prostřednictvím dato-

vé schránky. Formulář elektronické žádosti je k dispozici na
krajských stránkách www.kr-vysocina.cz > eDotace nebo na
www.fondvysociny.cz.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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FOND VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání
dne 4. 2. 2014 vyhlásilo osm nových grantových programů v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden
výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí
a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2014 – 2 300 000 Kč
– program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341,
jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 18. 4. 2014
Infrastruktura ICT 2014 – 3 000 000 Kč – program na podporu
rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára
Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 2. 5. 2014
Bezpečná silnice 2014 – 3 500 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III.
třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz;
Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2014
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
– 1 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti
dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji
Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu
(odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin Petr, tel.:
564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz; Ing. arch. Marie Kotenová,
tel.: 564 602 245, kotenova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 3. 2014
Naše školka 2014 – 3 500 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče
(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 14. 3. 2014

Památkově chráněná území 2014 – 1 600 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území
památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296,
panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 14. 3. 2014
Čistá voda 2014 - 4 000 000 Kč – program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor 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)
Uzávěrka: 14. 3. 2014
Životní prostředí 2014 – 2 000 000 Kč – program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor
životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.:
564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek,
tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 3. 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.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Výsledky měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina v rámci
projektu ISKOV – Prašné částice PM
(pokračování z předchozího vydání Zpravodaje Kraje Vysočina)
Kraj Vysočina má k dispozici výsledky měření kvality ovzduší
probíhajícího na 24 lokalitách v rámci projektu Informační systém
kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Základní informace o projektu
byly zveřejněny v minulém vydání zpravodaje. Předmětem tohoto
článku je seznámit veřejnost s výsledky a charakteristikou prašných částic PM10 a PM2,5.
Pevné částice (anglicky: particulares matter – PM) jsou drobné
částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, jejichž složení
se významně liší podle způsobu jejich vzniku. Znečištění prachovými částicemi v současnosti patří k hlavním problémům kvality
ovzduší v České republice. Částice představují významné riziko

pro lidské zdraví a pocházejí hlavně ze spalovacích procesů, vytápění domácností a z dopravy.
Kontinuální měření poukázalo na to, že problém může vyvstat na
Vysočině pouze s částicemi PM10 a PM2,5. Z výsledků ročního
měření vyplývá, že koncentrace prašných částic jsou v topné sezoně podstatně vyšší než v netopné. Za sledované období 1. 10.
2012 – 30. 9. 2013 vychází nejhůře lokalita Pelhřimov. Tato skutečnost je způsobena jednak umístěním lokality (neprovětrávaný
dolík poblíž významného dopravního tahu, poblíž parkoviště)
a jednak termínem měření. V Pelhřimově se měřilo v době,
(pokračování na další straně)
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kdy došlo k nadregionálním extrémním epizodám. Nejvyšší
průměrná hodnota za netopnou sezonu byla naměřena v Jihlavě,
kde se vlivem parkování v blízkosti frekventovaného parkoviště
u nemocnice a domu zdraví projevil vliv dopravy.
Hodnota imisního limitu pro denní koncentraci 50 mikrogramů/m3,
která může být za kalendářní rok překročena 35krát, je překračována téměř výhradně v topné sezoně. Během netopné sezony
dochází k překročení jen zcela výjimečně a zpravidla kvůli lokálnímu ovlivnění (doprava, spalování trávy, dřeva atp. či stavební činnost). Z měření vyplývá, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 by neměl být na žádné z lokalit
překročen. Přesto by v lokalitách, které dosahují vyšších hodnot
PM10, za sledované období mohlo hrozit překračování denního

imisního limitu pro částice PM10 i PM 2,5. Jedná se zejména
o lokality Pelhřimov, Pacov, Golčův Jeníkov, Lukavec či Jihlava. Z ročního měření rovněž vyplývá, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 by mohl být na některých lokalitách překročen. O koncentracích PM10 na Vysočině podstatně rozhoduje topná sezona spolu s rozptylovými podmínkami
(extrémní epizody).
Zpráva z měření probíhajícího na 24 lokalitách Kraje Vysočina
v období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 je zveřejněna na webových stránkách www.ovzdusivysocina.cz.
 Rostislav Habán, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné (AVG), minimální (MIN) a maximální (MAX) hodnoty koncentrací PM10
za topnou (top.), netopnou (netop.) sezónu a za období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013 (rok).
Lokalita

AVG
(top.)

MIN
(top.)

MAX
(top.)

AVG
(netop.)

MIN
(netop.)

MAX
(netop.)

AVG
(rok)

MIN
(rok)

MAX
(rok)

Jihlava (AIM)

25,49

3,70

105,50

16,96

3,40

40,10

21,23

3,40

105,50

Košetice (AIM)

21,52

3,60

61,40

17,15

5,00

44,90

19,45

3,60

61,40

Golčův Jeníkov

42,60

5,29

99,25

24,58

10,35

45,96

33,44

5,29

99,25

Havlíčkův Brod

34,97

7,88

66,13

14,23

5,66

23,52

24,96

5,66

66,13

Chotěboř

26,54

6,66

80,25

26,14

10,85

50,43

26,24

6,66

80,25

Světlá nad Sázavou

34,40

7,97

84,61

16,08

4,86

31,08

23,61

4,86

84,61

Ždírec nad Doubravou

25,02

7,16

54,95

19,45

8,45

31,72

22,33

7,16

54,95

Jihlava

29,75

8,63

62,25

31,05

12,43

46,18

30,39

8,63

62,25

Telč

26,88

10,46

48,03

25,76

11,31

43,81

26,31

10,46

48,03

Humpolec

16,12

3,74

29,41

20,57

6,68

47,75

18,35

3,74

47,75

Kamenice nad Lipou

29,63

12,71

72,78

20,64

6,07

32,35

25,13

6,07

72,78

Lukavec

38,82

11,17

79,58

24,94

9,74

61,18

31,64

9,74

79,58

Pacov

38,95

16,96

95,29

23,96

6,03

41,72

33,95

6,03

95,29

Pelhřimov

49,41

12,08

126,70

24,52

7,23

56,27

36,97

7,23

126,70

Bochovice

23,24

7,65

36,63

17,08

6,59

49,50

18,64

6,59

49,50

Hrotovice

23,97

8,14

62,69

26,73

9,95

47,68

25,32

8,14

62,69

Moravské Budějovice

20,07

6,63

44,40

27,13

5,50

67,99

23,54

5,50

67,99

Náměšť nad Oslavou

30,87

13,69

54,06

11,78

6,43

20,31

21,65

6,43

54,06

Okříšky

28,47

7,87

47,36

21,53

6,81

39,45

23,23

6,81

47,36

Třebíč

27,92

4,73

76,76

20,98

6,47

50,44

25,20

4,73

76,76

Bystřice nad Pernštejnem

32,17

15,37

97,38

15,52

6,17

36,37

23,98

6,17

97,38

Nové Město na Moravě

24,37

10,35

51,89

17,42

7,45

41,62

20,90

7,45

51,89

Rozsochy

29,04

7,91

67,66

14,91

4,00

28,64

21,85

4,00

67,66

Velká Bíteš

31,17

12,83

58,46

14,98

9,47

23,63

23,21

9,47

58,46

Velké Meziříčí

29,61

10,53

77,45

22,04

6,19

52,10

27,52

6,19

77,45

Žďár nad Sázavou

29,29

9,60

55,93

15,48

5,26

25,64

22,50

5,26

55,93

Průměrná hodnota

29,63

8,97

69,11

20,45

7,24

41,55

25,06

6,36

71,21

Maximální hodnota

49,41

16,96

126,70

31,05

12,43

67,99

36,97

10,46

126,70
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Informace o organizačních změnách
v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z důvodu zvýšení efektivnosti
práce a optimalizace řídicích
a rozhodovacích procesů u zaměstnavatele došlo k organizačním a personálním změnám
v organizační struktuře krajského úřadu: jejich účinnost nastala dne 20. 1. 2014.
Konkrétně došlo ke zrušení
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (slou-

čením s odborem životního
prostředí) a v této souvislosti
ke zrušení funkčního místa vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Dále došlo ke změně názvu
odboru životního prostředí
na Odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (zkratka
OŽPZ).

Oddělení lesního hospodářství
a myslivosti, oddělení vodního
hospodářství a oddělení zemědělství byla převedena včetně
zaměstnanců ze zrušeného odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství do odboru
životního prostředí a zemědělství. Převedena byla i řadová
pracovní místa zaměstnanců,
která byla dosud přímo řízena

vedoucím zrušeného odboru.
Odbor životního prostředí a zemědělství vede Ing. Eva Horná,
jež byla vedoucí odboru životního prostředí před provedenou
organizační změnou.
 Ivana Hanáková Kosourová,
oddělení řízení lidských zdrojů
telefon: 564 602 107, e-mail:
kosourova.i@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Ochrana spotřebitele
V částce 184/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 byl pod
č. 476 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zavádí povinnost, podle níž musí pořadatelé předváděcích akcí dopředu oznámit České obchodní inspekci adresu
konání akce, její časový harmonogram, identifikaci propagovaného
či poskytovaného výrobku nebo služby. Stejné údaje má nově obsahovat i leták či pozvánka na akci, jejíž kopii musí navíc organizátor také včas poslat inspekci. Pokud pořadatel či prodejce nesplní oznamovací povinnost do deseti pracovních dnů před termínem
akce, hrozí mu od inspekce pokuta až ve výši pěti milionů korun.
Nová povinnost se nevztahuje na pořadatele veřejných dražeb podle zvláštního zákona ani na akce organizované výlučně za účelem individuálního sjednání pojistné smlouvy, penzijního připojištění, investiční služby či obchodu na trhu s investičními nástroji.
Netýká se ani akce organizované výlučně za účelem degustace,
konzumace a prodeje degustovaných výrobků, pokud jejich součástí není propagace, nabídka či prodej jiných výrobků nebo poskytování jiných služeb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2014.
NOZ – obvyklé srovnatelné nájemné
V částce 177/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 bylo pod
č. 453 publikováno nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
Nařízení vlády stanovuje podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor. Nařízení vlády
se použije v případě, že si strany smlouvy o nájmu bytu nebo jiného
než obytného prostoru přenechaného za účelem zajištění bytových
potřeb neujednaly způsob zvyšování nájemného ani jej výslovně
nevyloučily. Pronajímatel pak může v písemné formě navrhnout
nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného
obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím,
k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Jestliže nájemce nesouhlasí, soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Oceňovací vyhláška
V částce 173/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 byla
pod č. 441 publikována vyhláška k provedení zákona o oceňování
majetku (oceňovací vyhláška).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
FKSP
V částce 171/2013 Sbírky zákonů vydané dne 23. 12. 2013
byla pod č. 434 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Stravné a PHM
V částce 171/2013 Sbírky zákonů vydané dne 23. 12. 2013 byla
pod č. 435 publikována vyhláška o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Daň z nabytí nemovitých věcí
V částce 163/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 12. 2013 byla
pod č. 419 publikována vyhláška k provedení zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Údaje pro hodnocení rozpočtu ÚSC
V částce 5/2014 Sbírky zákonů vydané dne 14. 1. 2014 byla pod
č. 5 publikována vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Účetnictví I.
V částce 182/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 byla pod
č. 473 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
(pokračování na další straně)
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kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část 1. 1. 2015).
Účetnictví II.
V částce 181/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013
byla pod č. 472 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Státní rozpočet
V částce 184/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 byl
pod č. 475 publikován zákon o státním rozpočtu České republiky
na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 (část dnem vyhlášení).
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Návykové látky
V částce 178/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 bylo pod
č. 463 publikováno nařízení vlády o seznamech návykových látek.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Přečetli jsme za vás
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
V částce 177/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013
bylo pod č. 459 publikováno
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
V roce 2010 bylo novelou
nařízení vlády o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 1. ledna 2011 rozhodnuto o snížení
měsíčních odměn uvolněných
i neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků v průměru o 5 %,
a to s odvoláním na tehdejší
stav veřejných financí. Toto
opatření vycházelo také z požadavku na zohlednění principu solidarity, neboť na základě
Programového prohlášení vlády došlo také ke snížení platů
či funkčních požitků v zásadě
všem kategoriím osob činných
ve veřejné správě. Proto obce
i kraje příslušné snížení odměn

za výkon funkce v daném okamžiku akceptovaly, avšak v zásadě s tím, že se jedná o snížení
přechodné.
Představitelé územních samosprávných celků považovali
výši finančního ohodnocení danou současným zněním nařízení vlády č. 37/2003 Sb. za dlouhodobě nedostačující. Od roku
2010 proces vývoje územní
samosprávy směřuje k trvalému zvyšování nároků na výkon jednotlivých funkcí, jak
v obcích, tak krajích. Územní
samosprávné celky dále poukazovaly na skutečnost, že je
na ně ze strany státu přenášeno podstatně více povinností
v přenesené působnosti, leckdy
v nepřiměřené legisvakanční lhůtě či za nepřipravených
podmínek, avšak bez odpovídajícího navýšení příspěvku na
výkon přenesené působnosti ze
strany státu.
Během účinnosti nařízení vlády postupně došlo ke vzniku

disproporce mezi výší měsíční
odměny u uvolněného a neuvolněného člena zastupitelstva
obce, vykonávajícího funkci
starosty v obcích do 1 000 obyvatel, které představují 78 %
z celkového počtu obcí v ČR.
V těchto obcích je měsíční odměna pro uvolněného starostu
tak vysoká, že si ji řada obcí nemůže vůbec dovolit, avšak pro
neuvolněného starostu je strop
odměn nastaven tak nízko,
že za uvedenou odměnu není
o výkon této funkce zájem.
V obcích do 1 000 obyvatel tak
mnohdy zřizují funkci uvolněného starosty, přestože vyplácení jeho měsíčních odměn
je pro obecní rozpočet značně
zatěžující.
Přijatá novela nařízení vlády
proto odstraňuje disproporci
vznikající při odměňování neuvolněných členů zastupitelstev
obcí vykonávajících funkci
starosty. Nově je nastaven spravedlivější a jednodušší systém,

kdy neuvolněnému členu zastupitelstva obce, vykonávajícímu funkci starosty, může být
poskytnuta měsíční odměna
až do výše 0,6 násobku odměny stanovené dle přílohy č. 1
pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává
funkci starosty.
Poměr výše měsíční odměny
uvolněného starosty k maximální možné výši, kterou lze
poskytnout neuvolněnému starostovi, tak bude pro všechny
obce zachován stejný, a to 60 %
(což se rovná průměrnému poměru těchto odměn v současné
době, pouze za současného odstranění disproporce postihující
starosty v malých obcích).
Novela nařízení vlády nabyla
účinnosti dnem 1. 1. 2014.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
SOCIÁLNÍ PORTÁL

http://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

ŠKOLSKÝ PORTÁL

http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp

ZDRAVOTNICKÝ PORTÁL

http://www.kr-vysocina.cz/zdravotnicky-portal.asp

TURISTICKÝ PORTÁL

http://www.region-vysocina.cz/

