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Vesnicí Vysočiny chce být osmadvacet obcí

O titul Vesnice Vysočiny bude
v letošním roce soutěžit dvacet osm obcí, jež na přelomu
května a června navštíví krajská komise. Soutěž, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj společně se Spolkem
pro obnovu venkova a dalšími partnery, v letošním roce
vstupuje do svého 14. ročníku.
V loňském roce se krajského
kola soutěže účastnilo třicet
obcí Vysočiny a Vesnicí Vysočiny se stal Studenec.
Jednotlivé obce postupně na přelomu května a června navštíví
krajská hodnotitelská komise,
které připadne nelehký úkol vybrat krajského vítěze. Komise
je složená ze zástupců obcí,
jež získaly Zlatou stuhu v předcházejících dvou ročnících,
dále ze zástupců, jež delegují Spolek pro obnovu venkova
a Svaz měst a obcí, ze zástupců Ministerstva pro místní
rozvoj a Ministerstva zemědělství, Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu a krajského úřadu. Předsedou komi-

se je Jan Chloupek – starosta
obce Mladoňovice – předloňské vítězné obce.
Každá obec bude hodnocena
na základě předem stanovených okruhů, jako jakou jsou
například společenský život
v obci, aktivity občanů, stav
občanské vybavenosti, péče
o veřejná prostranství, péče
o krajinu či koncepční dokumenty obce.
Krajská komise určí jednoho
vítěze – nositele Zlaté stuhy,
který postoupí do celostátního
kola, a dále udělí ocenění v podobě modré stuhy (za společenský život), oranžové stuhy
(za spolupráci obce a zemědělského subjektu), bílé stuhy
(za činnost mládeže) a zelené
stuhy (za péči o zeleň a životní
prostředí). Komise může dále
udělit diplom za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné
vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu v obci
a mimořádné ocenění za péči
o kulturní dědictví.
Harmonogram soutěže:
■ Obce mohly podat přihlášky do soutěže v termínu
do 30. 4. 2008.
■ Krajské kolo proběhne v termínu od 26. 5. do 3. 6. 2008.

■ Krajská slavnostní vyhlášení musí proběhnout v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2008.
■ Celostátní kolo proběhne
v termínu od 1. 9. 2008
do 7. 9. 2008.
■ Celostátní slavnostní vyhlášení se uskuteční v termínu
do 30. 10. 2008.
Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může v následujícím roce od Ministerstva pro
místní rozvoj čerpat dotaci
z „Programu obnovy venkova“
až do výše dvou milionů korun.
V pořadí druhá oceněná obec
smí požádat až o 1,9 milionu
korun, třetí obec o 1,8 milionu
korun a další krajští vítězové
o 1 milion korun. Ostatní obce,
oceněné modrou, zelenou nebo
bílou stuhou, mohou čerpat maximálně 600 tisíc korun. Vítěz
krajského kola na Vysočině navíc získává od kraje Vysočina
titul Vesnice Vysočiny, který
s sebou nese i finanční benefit
v podobě stotisícového daru.
I pro ostatní oceněné obce kraj
pamatuje s finanční odměnou –
stejně jako v minulých letech.

Krajští zastupitelé na svém květnovém zasedání rozhodli o vzniku nové příspěvkové organizace kraje s názvem Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám. Nová organizace má v budoucnu především posílit podmínky pro rozvoj vzdělanosti v kraji a dále pomoci při efektivním využití očekávaných 800 mil. korun
z takzvaných globálních grantů v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Kraj si od nového subjektu slibuje zvýšení kvality vzdělávacích služeb. Nová příspěvková organizace nahradí dosavadní Pedagogické centrum Vysočina.
metodických a informačních.
Nová organizace má koordinovat rozvoj vzdělanosti v kraji Vysočina, a to s důrazem
na uplatnitelnost mladých lidí
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Nová krajská příspěvková organizace
pro vzdělávání

Současné Pedagogické centrum
Vysočina nyní zajišťuje další
vzdělávání pedagogických pracovníků a plní funkci střediska služeb školám včetně služeb

OBSAH

na trhu práce a kvalitu lidských
zdrojů z pohledu konkurenceschopnosti regionu. Další prioritou organizace bude efektivní
(pokračování na další straně)
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využití finančních prostředků
z Evropského sociálního fondu, které jsou určeny pro Vysočinu do roku 2013. Jednou
z možností, jak zvýšit jejich
dopad na území kraje, je soustředit významnou část prostředků na realizaci plošných
projektů ve vytipovaných oblastech. Těmi jsou obecně výuka cizích jazyků a zvyšování
základní a pokročilé informační gramotnosti včetně ovládání
počítačové klávesnice. Realizace globálních grantů je nutná pro rozvoj a zkvalitnění
počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí absolventů. Cílem
je jejich uplatnění na trhu práce a zvýšení jejich motivace
k dalšímu vzdělávání.

ZPRAVODAJ
Prozatímním ředitelem nové
příspěvkové organizace byl
až do ukončení výběrového
řízení na nové vedení pověřen
Roman Křivánek.
Kraj Vysočina zřizuje celkem
138 organizací (leden 2008).
Ty se dle zaměření dají rozdělit
následovně:
■ Školy a školská zařízení:
gymnázia a odborné střední
školy, vyšší odborné školy,
speciální školy, dětské domovy, základní umělecké
školy, školní statky
■ Sociální zařízení: domovy
důchodců, ústavy sociální
péče, diagnostické ústavy,
psychocentrum
■ Zdravotnická zařízení: 5 nemocnic, záchranná služba,
dětské domovy a centra ·

■ Kulturní zařízení: muzea,
galerie, Krajská knihovna,
Horácké divadlo, hrad Kámen. Správa a údržba silnic
kraje Vysočina
■ Vysočina Tourism
Celkem v těchto zařízeních
v roce 2006 pracovalo 11 332
zaměstnanců.
Školy a školská zařízení v roce
2006 navštěvovalo 35 043 žáků
a studentů (kromě pedagogicko-psychologické poradny).
Kulturní zařízení v roce 2006
navštívilo 426 258 návštěvníků.
Krajem zřizovaná sociální zařízení se v roce 2006 starala
o 2 344 klientů.
Ve všech krajských nemocnicích bylo v roce 2006 hospitalizováno 102 627 pacientů.
Kraj Vysočina přispívá na pro-
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voz těchto organizací v následující výši (schválený příspěvek
na provoz dle jednotlivých odvětví za rok 2008):
■ Školy a školská zařízení:
340 mil. Kč z vlastních příjmů kraje
■ Sociální zařízení: 12 mil. Kč
■ Zdravotnická
zařízení:
334 mil. Kč
■ Kulturní zařízení:118 mil. Kč
(na provoz)
■ Správa a údržba silnic kraje
Vysočina: 722 mil. Kč
■ Vysočina Tourism: 9 mil. Kč
(rozpočtováno na rok 2008)
Celkem tedy 1 535 mil. Kč.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Realizace globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v kraji Vysočina
Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (dále
jen „OP VK“) je jedním z 24 tematických operačních programů,
díky kterým v letech 2007–2013 bude mít Česká republika z Evropské unie k dispozici celkem téměř 773 miliard korun.
Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ je prostředkem k získání podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem
tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému vzdělávání včetně vzdělávání celoživotního.
Globální granty představují druh velkého projektu kraje, jehož
prostřednictvím získá kraj prostředky z OP VK, jež dále přerozdělí konečným žadatelům – předkladatelům grantových projektů
do OP VK. Jde tedy o přiblížení možnosti čerpat prostředky z EU
do krajů při zachování všech pravidel čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu.
Dne 6. února 2008 byly definitivně předloženy řídicímu orgánu, tedy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tři žádosti globálních grantů kraje Vysočina do operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a 21. března 2008 byly
všechny tři žádosti schváleny.
Byla tak úspěšně završena první etapa prací, na které se kromě
pracovníků odboru regionálního rozvoje, a zejména oddělení
grantových programů, a dále pracovníků odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, podílela i samospráva kraje v čele s hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem.
Smyslem předložení žádostí globálních grantů do oblastí podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků“ a 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol“ bylo
předložení projektových žádostí, díky kterým budou moci oprávnění žadatelé v případě úspěšně předložených projektových žádostí
grantových projektů získat v letech 2008–2013 téměř 850 milionů

korun (včetně v pořadí čtvrtého globálního grantu z oblasti podpory
3.2 s názvem „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“, přičemž výzva
k předložení tohoto globálního grantu dosud nebyla zveřejněna).
Další aktivity v oblasti globálních grantů OP VK směřují již
k oprávněným žadatelům projektových žádostí.
Dne 26. května 2008 byly vyhlášeny první výzvy do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3; konec výzev je stanoven na 12. září 2008.
V této výzvě bude rozděleno 181 milionů korun, přičemž největší částka, téměř 100 mil., je určena do oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. Zde budou realizovány projekty
zaměřené na inovaci vzdělávacích programů a metod, zlepšení takzvaných klíčových kompetencí žáků a studentů. To by mělo přinést
mimo jiné vyšší kvalitu ve výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologiích a také například zlepšení spolupráce
zaměstnavatelů v oblasti technických oborů se středními školami.
Ve druhém globálním grantu v oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
v kraji Vysočina by mělo být rozděleno a použito na projekty
až 36 milionů korun. Projekty předkládané do této oblasti podpory by měly zlepšit podmínky pro práci s hendikepovanými
dětmi a žáky a příležitost by měly dostat i projekty zaměřené na
talentované děti. Do oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ je určena v první výzvě částka 45 milionů korun.
Hodnoticí proces projektových žádostí potrvá zhruba 5 měsíců,
takže realizace prvních grantových projektů by mohla začít v roce 2009. S dalšími výzvami kraj počítá zhruba dvakrát do roka.
Předkladateli žádostí mohou být nejen školy, ale i obce či neziskové organizace. Minimální výše podpory pro jeden projekt
je 400 000 Kč, maximální 25 milionů Kč.
(pokračování na další straně)
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Kraj bude na podporu čerpání prostředků pořádat semináře pro
žadatele a příjemce podpory z OPVK. Zároveň je připraven poskytovat telefonické, e-mailové i osobní konzultace a nabízí žadatelům možnost elektronické konzultace projektových záměrů
na nově zřízené e-mailové adrese opvk@kr-vysocina.cz. Zaslané
projektové záměry pracovníci odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů Krajského úřadu kraje Vysočina, posoudí a mohou pomoci zaměřit projektový záměr tak, aby mohl
být předložen již do první výzvy k předkládání projektů.
Výzvy týkajících se regionálních programů budou zveřejňovány
v elektronické podobě v plné verzi na www.vysocina-finace.cz,
ve zkrácené verzi na www.msmt.cz a na www.strukturalni-fondy.cz.
 Jana Hadravová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 580, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Závěrečný účet kraje za rok 2007
Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje
zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje
zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje také vyjadřuje souhlas
s hospodařením, případně výhrady k celoročnímu hospodaření,
a rozhoduje o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty.
Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 byl schválen dne 12. 12. 2006.
Zdroje rozpočtu byly rozpočtovány ve výši 7 548 857 tis. Kč. Tyto
zdroje se skládaly z očekávaných příjmů rozpočtu roku 2007 ve výši 7 161 577 tis. Kč, zdrojů z minulého období ve výši 37 280 tis.
Kč a přijatého úvěru od EIB na opravy silnic II. a III. tříd ve výši
350 000 tis. Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši zdrojů tedy
v částce 7 548 857 tis. Kč, přičemž součástí této částky byl i převod
do Fondu strategických rezerv (dále jen FSR) ve výši 2 620 tis. Kč.
Saldo celkových zdrojů a výdajů bylo plánováno jako nulové.
Během hodnoceného roku byly prováděny rozpočtové změny, které
byly schváleny příslušnými orgány kraje. Upravený rozpočet zdrojů a celkových výdajů k 31. 12. 2007 pak dosáhl výše 8 275 279 tis.
Kč. Ve skutečnosti byly upravené rozpočtované příjmy splněny
na 101 % a upravené rozpočtované výdaje byly čerpány na 97 %.
Základní přehled o rozpočtu kraje v roce 2007 (mimo fondových
účtů kraje) podává následující tabulka.

Z účetního výsledku hospodaření kraje za rok 2007 je nutno odečíst vratky nespotřebovaných státních transferů (dotací) ve výši
596 tis. Kč a přičíst nerozdělený zůstatek ZBÚ z roku 2006 ve výši
7 402. Tím získáme disponibilní prostředky kraje k použití v dalším období. Do rozpočtu kraje bylo z rozhodnutí zastupitelstva kraje ještě před schválením závěrečného účtu roku 2007
již zapojeno:
■ částka 10 020 tis. Kč při schvalování rozpočtu na rok 2008 zapojení finančních prostředků ze ZBÚ vody
■ částka 67 100 tis. Kč převod do Fondu Vysočiny
■ částka 79 777 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků kraje z roku
2007 přecházejících do roku 2008
O zbývající částce ve výši 129 082 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje při schvalování závěrečného účtu takto:
■ převod do Fondu strategických rezerv
119 813 tis. Kč
■ závazky ze smluv
2 103 tis. Kč
■ zůstatek účtu ZBÚ – vody – částka ponechána na účtu 6 940 tis. Kč
■ program Regenerace parku USP Zboží
226 tis. Kč
V závěrečném účtu jsou obsaženy kromě rozboru celkového hospodaření kraje a rozdělení disponibilního výsledku hospodaření za rok 2007 také údaje o tvorbě a čerpání fondů kraje, přehled
o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské
unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu,
přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření
zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet kraje je doplněn celou řadou příloh, které obsahují další podrobné informace.
Ze závěrečného účtu například vyplývá, že největší objem výdajů
je realizován v odvětví školství (57 % všech výdajů) a druhou největší kapitolou je doprava (23 %). Kraj Vysočina vydal ze svých
vlastních prostředků do rozpočtů obcí více než 106 mil. Kč.
Povinnou součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007“. Ministerstvo
financí ČR neshledalo žádná závažná pochybení v hospodaření
kraje Vysočina v roce 2007, byly zjištěny některé chyby a nedostatky méně závažného charakteru.
Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007 schválilo Zastupitelstvo
kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. května 2008 a rovněž vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením kraje bez výhrad.
Úplné znění závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2007 je k dispozici na webových stránkách kraje (www.kr-vysocina.cz).
 Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

Základní přehled o hospodaření kraje za rok 2007 (tis. Kč)
Schválený rozpočet kraje
PŘÍJMY

Upravený rozpočet kraje

Skutečnost

% z upr. rozpočtu

7 161 577

7 843 650

7 900142

101

387 280

431 629

414 331

96

ZDROJE CELKEM

7 548 857

8 275 279

8 314 473

100,5

VÝDAJE

7 546 237

7 917 779

7 680 419

97

2 620

357 500

354 881

99

7 548 857

8 275 279

8 035 300

97

0

0

279 173

0

FINANCOVÁNÍ (+) převod z FSR*, úvěr

FINANCOVÁNÍ (-) převod do FSR
VÝDAJE CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
(zůstatek na ZBU** k 31. 12. 2007)

* FSR = Fond strategických rezerv **ZBÚ = základní běžný účet (základní běžné účty)
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Odbor životního
prostředí
Využití moderní informační technologie
na krajském úřadu
V rámci projektu Legese spolufinancovaného z iniciativy
eParticipation, jehož koordinátorem je odbor informatiky,
byl ve spolupráci s odborem
životního prostředí pořízen
videozáznam k dlouholetému
projektu kraje Vysočina s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.,
s názvem „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky“.

Záznam na www.vysocina-legese.public-i.tv mapuje
vznik projektu i vlastní období pěti let spolupráce. Podkladové prezentace záznamu
shrnují zásadní výstupy a data
a součástí je i vzdělávací instruktážní video o správném
třídění komunálních odpadů.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Z judikatury správních soudů
6.

Daňové řízení – zásady správního řízení
Požadavek na předvídatelnost rozhodování se uplatňuje i v řízení
správním; transpozicí tohoto atributu ústavně zaručeného práva
na spravedlivý proces je v právu jednoduchém § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004. Přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje, uplatní se i v řízeních vedených v jeho procesním režimu, a to postupem dle § 177 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2007,
čj. 8 Afs 59/2005-83)
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se v daném případě v obecné rovině zabýval otázkou použitelnosti základních zásad činnosti správních
orgánů (§ 2–8 správního řádu) pro řízení vedená v režimu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který sice svým
§ 99 použití správního řádu vylučuje, ale sám neobsahuje úpravu
obdobnou některým zásadám činnosti správních orgánů. V daném případě správce daně vydal ve věci rozhodnutí, aniž předtím
účastníka řízení vyzval k seznámení se se spisovým materiálem.
Nejvyšší správní soud v této souvislosti v obecné rovině uvedl,
že argumentace účastníka řízení v podané žalobě a následně v kasační stížnosti obsahově směřovala k závěru o překvapivosti rozhodnutí správce daně; překvapivost rozhodnutí pro jeho adresáta
je přitom chápána jako projev nepředvídatelnosti rozhodování.
Ústavní soud se otázkou předvídatelnosti rozhodování opakovaně zabýval i v souvislosti s řízením soudním a za projev libovůle a porušení práva na spravedlivý proces označil situaci, kdy
je rozhodnutí „pro účastníka řízení s ohledem na dosavadní stav
řízení, stav dokazování, existující procesní situaci, a především

uplatněné právní námitky překvapivé“. Jakkoli Ústavní soud tyto
závěry vyslovil v souvislosti s rozhodováním soudů, lze je dle názoru Nejvyššího správního soudu nepochybně vztáhnout i na řízení správní. Za explicitní vyjádření této kautely v jednoduchém
právu lze považovat § 2 odst. 4 správního řádu, jenž se ve smyslu
ustanovení § 177 odst. 1 téhož zákona se uplatní i v řízeních vedených v procesním režimu daňového řádu.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Dotace na pasporty místních komunikací
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo v roce 2007 ve svém
usnesení
0115/02/2007/ZK
„Zásady Zastupitelstva kraje
pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací“ (dále jen „zásady“) s tím,
že tyto zásady mohou být
platné i v následujících letech.
Účelem poskytnutí dotace
je podpora a motivace obcí kraje k vytvoření nebo aktualizaci
pasportů místních komunikací v souladu s platnými právními předpisy, a to zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Dotační titul byl
vyhlášen na pomoc žadatelům
(obcím) na úhradu části nákladů na pořízení nebo aktualizaci

pasportů místních komunikací.
O tuto dotaci může požádat
každá obec, městys nebo město kraje Vysočina. V roce 2007
této možnosti využilo 43 žadatelů, jimž byly poskytnuty dotace ve výši celkem 821 tis. Kč.
Dotační titul byl vypsán i v roce 2008. V letošním roce požádalo o tuto dotaci 56 obcí,
kterým bude poskytnuto celkem 762 tis. Kč. Dotace na pasporty vytvořené v roce 2008
schválilo Zastupitelstvo kraje
Vysočina na svém jednání dne
13. května 2008.
Více informací na www.kr-vysocina.cz nebo na níže uvedeném kontaktu.
 Jaroslav Pospíchal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
pospichal.j@kr-vysocina.cz.

Dotace na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje na svém
jednání dne 12. 2. 2008 schválilo v usnesení č. 0031/ 01/ 2008/
ZK „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina“ dále jen „zásady“.
Účelem poskytnutí dotace je
podpora a motivace obcí k zajištění údržby veřejné zeleně na
veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd. O dotaci může
požádat každá obec, městys
nebo město kraje, v níž se vyskytuje průjezdní úsek některé
ze silnic II. nebo III. třídy. Do-

tace bude poskytnuta na sečení
travních porostů v průjezdních
úsecích, a to do šířky nejvýše 1 metru, sečení může obec
provést dvakrát ročně. O dotaci
požádalo 66 obcí a při splnění
podmínek dle zásad jim budou
poskytnuty dotace v souhrnné
výši 443 tis. Kč.
Více informací na www.kr-vysocina.cz nebo na níže uvedeném kontaktu.
 Jaroslav Pospíchal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
pospichal.j@kr-vysocina.cz.
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Novela vyhlášky Ministerstva financí
č. 505/2002 Sb.

Nález Ústavního soudu – zákoník práce
V částce 37/2008 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2008 byl pod
č. 116 publikován nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nález Ústavního soudu ruší několik napadených ustanovení zákoníku práce, a to ode dne vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, a tedy ode dne 14. 4. 2008.
Protikorupční agenti
V částce 44/2008 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2008 byl pod
č. 135 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon umožňuje využívat provokační agenty k prokázání úplatkářství.
Zákon nabývá účinnosti dne 10. 5. 2008.
Povinné ručení
V částce 44/2008 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2008 byl pod
č. 137 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 168/ 1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon zvyšuje minimální limity pojistného plnění, ruší spoluúčast u škod způsobených nezjištěným viníkem, zakazuje územní
omezení pojištění. Novela dále stanovuje, že jediným dokladem
o pojištění odpovědnosti bude zelená karta.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 6. 2008 (část 1. 1. 2009).
Majetek státu
V částce 44/2008 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2008 byl pod
č. 139 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon umožňuje bezplatně užívat státní majetek i pro práci s dětmi a mládeží.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Cestovní doklady
V částce 44/2008 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2008 byl pod
č. 140 publikován zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.
Zákon odkládá termín pro zavedení pasů s biometrickými prvky
na 1. 4. 2009.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zoologické zahrady
V částce 44/2008 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2008 byl pod
č. 141 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 162/2003 Sb.,
o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
Novela zákona upřesňuje, která zařízení nejsou zoo a zda je v nich
možno vybírat vstupné.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V částce 109/2007 Sbírky zákonů vydané dne 21. 12. 2007 byla
publikována pod č. 353 vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účinnost nabyla
dnem 1. ledna 2008.
Jednu z novelizovaných oblastí je § 14, účtová třída 4, a to konkrétně přidání čtyř nových účtů č. 471, 472, 473 a 474.
Ministerstvo financí do dnešního dne nepodalo výklad k náplním
těchto účtů. Ekonomický odbor proto konzultoval náplň účtů s jinými kraji a po dohodě s nimi doporučuje obcím postupovat následovně:
Účet č. 471 – Úroky
Úroky z úvěrů a půjček, položky rozpočtové skladby
■ 5141– Úroky vlastní (Pokud účetní jednotka nerozhodne u investičních akcí, že úroky jsou součástí pořizovacích nákladů.
Potom úroky se účtují na účet 04x a na položku 61xx.)
■ 5143 – Úroky vzniklé převzetím cizích závazků.
Účet č. 472 – Penále a poplatky
Penále z obchodních závazkových vztahů, poplatky z prodlení,
správní poplatky, položky rozpočtové skladby
■ 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařaditelné. Pouze část položky,
a to poplatky vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v ČR)
– například zahraniční dálniční známky, vstupní víza
■ 5191 – Zaplacené sankce
■ 5361 – Nákup kolků (jako formy úhrady správních poplatků)
■ 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (týká se pouze poplatků jako například nákup tuzemských dálničních známek)
■ 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Účet č. 473 – Kurzové ztráty
Kurzové ztráty vznikající zejména při ocenění majetku a závazků, položka rozpočtové skladby
■· 5142 – Realizované kursové ztráty
Účet č. 474 – Finanční náklady
Obsahuje zejména bankovní poplatky, náklady z titulu úbytku
cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady
za správu, uložení a úschovu cenných papírů. Položky rozpočtové skladby
■ 5144 – Poplatky dluhové služby
■ 5145 – Finanční deriváty
■ 5149 – Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
■ 5163 – Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění
Pokud organizace účtuje pouze na účtech 231 a 232, bude platit:
Účet 471 = součtu položek 5141 a 5143
Účet 473 = součtu položky 5142
Účet 474 = součtu položek 5144, 5145, 5149 a 5163
Účet 472 bude vždy menší než součet položek 5179, 5191,5361,
6362 a 5365.
Z kontrol účetních výkazů Rozvaha k 31. 3. 2008 vyplynulo, že jen
některé obce a DSO zaznamenaly změny ve vyhlášce číslo 505/
2002 Sb. a jen v malé míře účtovaly na nových účtech č. 47x.

 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

 Eva Šuláková, ekonomický odbor
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz
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Počet obyvatel kraje Vysočina v roce 2007 opět vzrostl
K 31. 12. 2007 žilo na Vysočině 513 677 obyvatel, což bylo o 2 032 osob více než na konci roku 2006. Ze tří čtvrtin byl růst populace
v roce 2007 způsoben aktivním migračním saldem (počet přistěhovalých na Vysočinu je vyšší než počet vystěhovalých) a z 25 % přirozeným přírůstkem obyvatelstva, jenž je dán rozdílem počtu živě narozených a zemřelých.
Narození, zemřelí a přirozený přírůstek obyvatel v kraji Vysočina v letech 1991–2006
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V roce 2007 se v kraji narodilo nejvíce dětí od roku 1994. V mezikrajském porovnání byl ovšem v našem kraji počet živě narozených
přepočtený na střední stav obyvatel (hrubá míra porodnosti) druhý nejnižší po Zlínském kraji. To, že se na Vysočině přirozený přírůstek obyvatel pohybuje v kladných číslech, je způsobeno především příznivými úmrtnostními charakteristikami. V kraji byla v roce
2007 zjištěna nejnižší hrubá míra úmrtnosti (počet zemřelých na 1 000 obyvatel).
Hrubá míra porodnosti a úmrtnosti v krajích ČR v roce 2007
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(pokračování na další straně)
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V rámci kraje Vysočina se nejvíce dětí narodilo v okrese Žďár nad Sázavou. Ale nejvyšší hodnota hrubé míry porodnosti byla v roce
2007 zjištěna v okrese Havlíčkův Brod. Nejnižší hodnota hrubé míry úmrtnosti byla evidována v okrese Žďár nad Sázavou, nejvyšší
v okrese Pelhřimov. Pelhřimovsko jako jediné vykázalo v roce 2007 zápornou hodnotu přirozeného přírůstku, čili se jedná o přirozený
úbytek obyvatel, který byl v absolutních číslech třetí nejvyšší mezi okresy České republiky. V souboru 77 okresů byla na Pelhřimovsku v roce 2007 zjištěna vůbec nejnižší hodnota hrubé míry porodnosti, která činila pouze 9,3 živě narozených na 1 000 obyvatel
středního stavu (průměr ČR – 11,1).
Základní charakteristiky pohybu obyvatel v okresech kraje Vysočina v roce 2007
Okres

Živě narození Zemřelí

Havl. Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár n. S.
Vysočina

1 031
1 198
677
1 179
1 288
5 373

915
1 009
756
1 171
1 029
4 880

Přirozený
přírůstek
116
189
-79
8
259
493

Přistěhovalí

Vystěhovalí

1 879
1 548
1 419
1 432
1 252
6 402

1 302
1 356
864
1 274
1 195
4 863

Přírůstek stě- Celkový příhováním
růstek
577
693
192
381
555
476
158
166
57
316
1 539
2 032

Zdroj dat (obrázky i tabulka): Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2007. ČSÚ Praha, 2008.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Kraj připravuje cvičení
na povodeň
Na úterý 17. a středu 18. června letošního roku připravuje
povodňový orgán kraje Vysočina dvoudenní cvičnou povodeň.
Nácvik činností při simulované povodni se bude týkat povodí
vybraného významného vodního toku na území kraje a hlavním cílem cvičení bude mimo jiné důsledná kontrola toku
veškerých informací při povodni a efektivního nasazení sil
i prostředků. Cvičení nezasáhne běžný chod občanských aktivit na území kraje Vysočina.
Cvičná povodeň neboli nácvik činnosti povodňových orgánů
a dalších účastníků ochrany před povodněmi se bude týkat povodí
významného vodního toku v povodí Dyje - řeky Oslavy a jejího
přítoku Balinky a proběhne na území 3 obcí s rozšířenou působností a vybraných ohrožených obcí v jejich územních obvodech.
Podrobnosti projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2008 Povodňová komise kraje Vysočina.
Cílem cvičení je zejména prověření:
■ součinnosti účastníků ochrany před povodněmi (Hasičský záchranný sbor, Český hydrometeorologický ústav, Povodí Moravy, s.p., Policie ČR, Krajská hygienická stanice, povodňové
orgány obcí s rozšířenou působností a povodňové orgány obcí,
dotčené odbory krajského úřadu)
■ toku veškerých informací v době před povodní i při povodni
■ nasazení sil a prostředků pro provádění záchranných a likvidačních prací
■ možnosti humanitární pomoci z prostředků Správy státních
hmotných rezerv
■ možnosti nouzového zásobení vodou, bezprostředních opatření při zatopení ČOV
■ stanovení objízdných tras a náhradní dopravy pro obyvatelstvo
Dvoudenní cvičnou povodeň bude charakterizovat výskyt lokální
přívalové srážky velké intenzity na relativně malém území. První

den budeme sledovat zejména předávání informací o výskytu
mimořádné události a monitorovat reakce účastníků ochrany před
povodněmi v době před povodní. Druhý den budou vyhlašovány
jednotlivé stupně povodňové aktivity, předávány zprávy a sledován a koordinován průběh realizace opatření v době povodně.
Města a obce zapojené do nácviku:
Obce s rozšířenou působností (ORP) – města Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou
Města a obce ve správních obvodech výše uvedených ORP:
ORP Náměšť nad Oslavou: Čikov, Naloučany, Náměšť nad Oslavou
ORP Velké Meziříčí: Velké Meziříčí včetně místních částí, Měřín, Baliny
ORP Žďár nad Sázavou: Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Sazomín
Více informací vám poskytne:
 Jaroslav Mikyna, oddělení vodního hospodářství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Do konce května se musí lesy
vyčistit od Emmy
Koncem května vyprší majitelům lesů první termín pro
odstranění následků po ničivém orkánu Emma. Z pohledu ochrany lesa jde o klíčovou
záležitost, neboť hrozí rozmnožení obávaného kůrovce.
Nepříznivá situace stále trvá
i na trhu s kulatinou – dřeva
je mnoho a cena je nízká.
Dopady zhruba dva měsíce
staré kalamity, která na území
kraje Vysočina poškodila více

než 300 tisíc metrů krychlových dřeva, musí být v polohách do 600 m n. m. odstraněny
do konce května, ve vyšších
polohách pak do konce června. V kraji Vysočina je likvidace rozdělena termíny zhruba
50: 50. Stromy poškozené orkánem a doposud nezpracované
je nutné co nejrychleji vytěžit a odvézt z lesa, či účinně
asanovat. Existují vážné oba(pokračování na další straně)
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vy z rozmnožení nebezpečného kůrovce. Z loňského roku
je velký takzvaný kalamitní základ, což je množství kůrovců
připravených pro jarní rojení,
které začalo na přelomu dubna
a května. Většina majitelů lesů
v našem regionu k této hrozbě
přistoupila v minulých měsících seriózně a podnikla řadu
preventivních opatření, například v podobě položení lapáků
nebo instalace feromonových
lapačů. Základním opatřením,
jež je průběžně naplňováno,
je co nejrychlejší transport vytěžené dřevní hmoty lákající
kůrovce z lesa.
Situaci při likvidaci kalamit
v současné době komplikuje i nepříznivá situace na trhu
s dřevní hmotou. Kvůli přetlaku
dřeva na trhu klesají ceny kulatiny a situace se pravděpodobně
v nejbližší době nezlepší.
Z platných předpisů mimo jiné
vyplývá povinnost
■ předcházet vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců zejména odstraňováním
materiálu vhodného pro
rozmnožování
hmyzích
škůdců a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováním všech napadených
stromů, ošetřováním lesních
porostů, zjišťováním výskytu a hubením škůdců
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■ veškeré polomy, vývraty
a dříví atraktivní pro rozvoj
škůdců vzniklé do 31. března zpracovat nebo asanovat
nejpozději do 31. května;
v lesních porostech, které zasahují do polohy nad
600 m n. m., do 30. června
běžného roku.
Způsob zpracování nebo asanace stromů usychajících či napadených hmyzími škůdci
je třeba konzultovat s odborným lesním hospodářem, intenzivně s ním spolupracovat
a dbát jeho pokynů. Kontakt
na odborného lesního hospodáře lze získat na odboru životního prostředí (státní správa
lesů) příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).
Podklady a informace k odstranění kalamity již byly
na příslušné obce odeslány
prostřednictvím České pošty.
Rozsah kalamit na majetku
spravovaném LČR, s. p., Krajské ředitelství Jihlava
r. 2007 Kyrill: více než
300 000 m3
r. 2008 Emma: cca 220 000 m3
 Jiří Bartoš, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 264, e-mail:
bartos.j@kr-vysocina.cz

Studna – víme, co pijeme?
Mít svoji vlastní studnu. Tak tuto možnost zásobovaní pitnou vodou využívá více než jeden milion obyvatel ČR. Ať je to pravidelně doma nebo občas na chatách a chalupách, má to značné výhody
– například voda je vždy čerstvá, bez chloru a nemusí se za ni platit. Abychom mohli pít kvalitní vodu, musíme se o studnu a kvalitu vody starat. Jinak se vše může otočit a voda ze studny může
být zdrojem zdravotních rizik a následně i příčinou některých nepříjemných nemocí a velkých starostí.
Kvalita vody ze studní u rodinných domů, na chatách a chalupách
by se měla pravidelně kontrolovat chemickými a bakteriologickými rozbory. Rozbory by se měly provádět nejméně jednou za rok
a potom vždy, když je podezření na jakékoliv znečištění studny.
Jarní období je pak nejvhodnější doba pro tuto kontrolu. Důvod
je zcela jasný – je to odpovědnost za zdraví své a svých blízkých,
kteří vodu používají. Je nezbytné si také uvědomit, že více než polovina studní je ve špatném technickém stavu – tedy „zranitelnější“ ke znečištění a kontaminaci různými bakteriemi, zvláště pak
v tomto jarním období.

Dusičnany ze soukromých studní zdarma
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě chce přispět k zlepšení kvality
vody v soukromých studních, a proto přichází s nabídkou velmi
výhodného balíčku (dusičnany, amonné ionty, dusitany), ve kterém je vyšetření dusičnanů zdarma a na další ukazatele je poskytnuta 10% sleva. Cena celého balíčku vyšetření vzorků je pak
180 Kč včetně DPH. Jedná se prakticky o monitoring dusíkatých
látek charakterizujících kontaminace. Následně je vhodné doplnit rozbor o další, zejména mikrobiologické ukazatele. Tato akce
bude probíhat v měsících květen a červen a vzorky vody bude
možné předat ve všech okresních městech kraje Vysočina na pracovištích zdravotního ústavu. Bližší informace včetně rad, jak
provést vyčistění či asanaci studny a kontaktů, je možno získat
i na webových stránkách www.zujih.cz. V případě dotazů se můžete obrátit na kontakty zde uvedené.
Pracoviště Jihlava
Pracoviště Pelhřimov
Pracoviště Třebíč
Pracoviště Havlíčkův Brod
Pracoviště Žďár nad Sázavou

Vrchlického 57
Areál nemocnice
U Obůrky 953
Rozkošská 2331
Hutařova 1

567 574 768
604 460 658
604 609 874
724 130 086
604 457 958

Vyhlášení výsledků veřejné ankety
Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém
zasedání dne 13. května 2008 vyhlásilo vítěze veřejné ankety „Zlatá
jeřabina 2007“, která je zaměřena
na propagaci a prezentaci zajímavých kulturních akcí probíhajících
celoročně v kraji Vysočina a na péči
o bohaté kulturní dědictví kraje. Kulturní projekty, které se ucházely o přízeň veřejnosti, byly rozděleny do dvou kategorií – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé kategorii pak
byla nominována třicítka úspěšných kulturních počinů. Hlasování
probíhalo od 10. března do 18. dubna 2008 a celkem bylo zasláno
6 966 hlasů, z toho v kategorii kulturní aktivita 3 235 hlasů a v kategorii péče o kulturní dědictví 3 731 hlasů. Výsledky hlasování
naleznete na www.kr-vysocina.cz > Kultura a památky. Trojice
nejúspěšnějších počinů v obou kategoriích získává finanční odměnu - za první místo 30 tis. Kč, za druhé místo 20 tis. Kč a za třetí
místo 10 tis. Kč.
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo: Handball Help Cup 2007 / Havlíčkův Brod
2. místo: Pelhřimov – město rekordů - mezinárodní festival rekordů a kuriozit / Pelhřimov
3. místo: Brtnické kovadliny – 5. mezinárodní setkání uměleckých kovářů / Brtnice
Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo: Zmizelý Havlíčkův Brod – část Na Louži (počítačový model
navazující na digitalizaci Smetanova náměstí) / Havlíčkův Brod
2. místo: Restaurování varhan v kostele sv. Václava / Dlouhá Brtnice
3. místo: Kabinet profesora Hrona – otevření Metánovského muzea / Častrov

��������������

 Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260. e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 5. 2008 vyhlásilo čtyři nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na popularizaci a vzdělávání v IT, na rozvoj malých
podnikatelů, na podporu péče o sbírkový fond a na podporu nakládání s bioodpadem. Níže
je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií – 2008 – 500 000 Kč – program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 06. 2008
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – II. – 6 000 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti
malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, telefon: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 08. 2008
Klenotnice Vysočiny 2008 – 1 500 000 Kč – program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví (odbor kultury a památkové péče, Mgr. Martin Horký, telefon: 564 602 382, horky.m@kr-vysocina.cz; Radim Gonda PhDr.,
Ph.D, telefon: 564 602 249, gonda.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 23. 06. 2008
Bioodpady 2008 – 1 500 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, telefon: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 07. 2008
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Značení kulturních a turistických cílů

V těchto dnech jsou silnice v kraji Vysočina osazovány hnědými dopravními značkami. Tyto značky mají návštěvníky našeho
kraje upozornit na významné kulturní a turistické cíle v našem
regionu a následně je k nim spolu s klasickým dopravním značením navést. Označeno bude postupně třicet devět turistických cílů
– hradů, zámků, městských a venkovských památkových rezervací, klášterů i muzeí. Konkrétní cíle, ke kterým bude provedeno
značení, uvádí tabulka.
Systém značení upravuje metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR, kde je uveden seznam cílů, které lze značit z dálnice D1
(vyznačeny barevně), a seznam cílů, jež je doporučeno značit
ze silnice 1. třídy. Jednotlivé obce pak mohou na systém navázat
a značit si i další zajímavé cíle v místě.

Místo
Brtnice
Budišov
Bystřice nad Pernštejnem
Dešov
Doupě – Roštejn
Havlíčkova Borová
Havlíčkův Brod
Humpolec
Humpolec – Orlík
Chotěboř
Jaroměřice nad Rokytnou
Jemnice
Jihlava
Jimramov
Kámen
Kamenice nad Lipou
Krátká
Kralice nad Oslavou
Křemešník
Křižánky

Typ označované památky
památková zóna
zámek
muzeum
památková rezervace
hrad
rodný dům K. H. Borovského
památková zóna
muzeum
zřícenina hradu
muzeum
zámek
památková zóna
památková rezervace
památková zóna
hrad
zámek
památková rezervace
památník Bible kralické
poutní kostel
památková rezervace

Ledeč nad Sázavou

hrad

Lipnice nad Sázavou

hrad
(pokračování na další straně)
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Místo

Typ označované památky

Moravské Budějovice

muzeum

Náměšť nad Oslavou

zámek

Nová Říše

klášter

Nové Město na Moravě

památková zóna

Pacov

památková zóna

Pelhřimov

památková rezervace

Počátky

památková zóna

Polná

zámek

Přibyslav

památková zóna

Telč

památka UNESCO

Třebíč

památka UNESCO

Třešť

památková zóna

Velká Bíteš

památková zóna

Velké Meziříčí

zámek

Žďár nad Sázavou – Zelená Hora

památka UNESCO

Želiv

klášter

Žirovnice

zámek

Specializovaná firma vypracovala na základě metodického pokynu a zkušeností z obdobných projektů v jiných regionech projektovou dokumentaci značení cílů na silnicích v kraji. Tato
dokumentace podléhá vyjádření Ministerstva kultury ČR, příslušných orgánů Policie ČR a správců dotčených silnic. Stanovení
dopravního značení pak vydává Ministerstvo dopravy pro dálnice, příslušný krajský úřad pro silnice 1. třídy a příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností pro silnice 2. a 3. třídy.
Na silnicích kraje se tak objeví velké hnědé tabule se siluetou památky, jež mohou být umístněny na dálnici a silnicích 1. třídy.
Od nich se pak větví hnědé směrníky s piktogramem typu památky, které mají motoristu navést k místu, odkud se k památce dostane pěšky.
Systém je navržen tak, že na
dálnici jsou velké tabule umístěny před dálničním sjezdem.
Na silnicích 1. třídy mají být
tabule instalovány před místem křížení s jinou komunikací
(avšak mimo obce). Vzhledem
k síti silnic 1. třídy na Vysočině se tak snadno může stát,
že se objeví hned několik hnědých tabulí za sebou, a to zejména
před velkými městy, kde se silnice křižují. Zmíněné hnědé směrníky budou ještě během května
a června v souladu s plánem
prací rozmisťovány na území
celého kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se realizací značení připojí k dalším regionům nejen v ČR, kde je již systém značení vybudován. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 Stanislava Lemperová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 532. e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz

strana 10

V sídle kraje probíhá výstava
„Československé legie 1914–1918“

Odbor kultury a památkové
péče Krajského úřadu kraje
Vysočina si vás dovoluje pozvat na výstavu k 90. výročí
vzniku samostatného československého státu nazvanou „Československé legie 1914–1920“.
Slavnostní vernisáže, která
se uskuteční ve středu 11. června 2008 v 17.00 hodin v sídle kraje Vysočina, se osobně
zúčastní
autorka
výstavy
PhDr. Zlata Fořtová, členka
Historické dokumentační komise ČsOL. K nejvýznamnějším
prezentovaným
osobnostem,
jejichž životní osudy jsou úzce
spjaty se vznikem a činností
legií, patří plukovník Josef Jiří
Švec, pocházející z Čenkova
u Třeště.
V rámci doprovodného programu k výstavě se budou

konat dvě přednášky: Po stopách Československých legií
s unikátními videoprojekcemi,
literárními a zvukovými ukázkami (17. června 2008 od 17.00
hodin) a Za hlasem zvonů
o historii zvonů a jejich užití
pro válečné účely (24. června
2008 od 17.00 hodin), a to v budově Krajského úřadu kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Bližší informace o výstavě,
která potrvá do 28. července
2008, naleznete na internetových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Kultura
a památky. Více informací vám
poskytne:
 Ivana Schallnerová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 409, e-mail:
schallnerova.i@kr-vysocina.cz

Příjem žádostí do OP „Rybářství“
bude zahájen v červnu
Na konci měsíce dubna schválil
ministr zemědělství Petr Gandalovič „Pravidla pro čerpání
finančních prostředků z peračního programu ‚Rybářství‘
2007–2013“.
Žadatelé mohou projekty zpracované podle schválených
a zveřejněných pravidel podávat v 1. kole příjmu žádostí
od 10. do 30. června do 13.00
hodin, v opatřeních 2.1 Opatření pro produktivní investice
do akvakultury a 2.4 Investice do zpracování a uvádění
na trh.
Dotační tituly obsahují mimo
jiné tolik diskutované výstavby
a odbahňování rybníků a nově
i investice související s maloobchodním prodejem ryb přímo
v hospodářství. V souvislosti
se škodami způsobovanými rybožravými predátory jsou dotace určeny i na zabezpečení
rybochovných zařízení a rybníků.
Vyhlášení dalšího kola příjmu
žádostí se předpokládá na podzim letošního roku. Během
následujících let plánovacího
období 2007–2013 by potom

mělo být vyhlášeno celé portfolio opatření z OP „Rybářství“.
Zprostředkujícím subjektem
a platební jednotkou je Státní
zemědělský intervenční fond
(SZIF). Pro kraj Vysočina sídlí
pracoviště SZIF v Brně na ulici
Kotlářská 53, 602 00 Brno, telefon: 541 614 112.
Podrobné podmínky pro získání
podpory jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz
(Podpora z EU a národní dotace > EFF > Evropský rybářský fond) a rovněž na stránkách
Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz
v sekci operační program „Rybářství“. Více informací na níže
uvedených kontaktech.
 Marek Brom, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz;
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon 564 602 207, e-mail:
drapela.m@kr-vysocina.cz
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Opravy válečných hrobů vojáků
Rudé armády
Ruská federace vyčlenila nezanedbatelné finanční prostředky na opravy válečných hrobů
vojáků Rudé armády na území
České republiky, které hodlá proinvestovat ještě v tomto roce.
Opravy válečných hrobů vojáků Rudé armády jsou plánovány bez finanční spoluúčasti
majitelů válečných hrobů. Podmínkou pro realizaci oprav
je vždy souhlas majitelů (souhlas Ministerstva obrany ČR
je vyžadován pouze v případech vymezených zákonem).
Návrhy na opravu nebo údržbu válečných hrobů vojáků
Rudé armády je možno zasílat
referátu válečných hrobů Ministerstva obrany ČR prostřed-
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nictvím Krajského úřadu kraje
Vysočina.
Písemný návrh by měl obsahovat následující: umístění a číslo
válečného hrobu podle CEVH,
navrhovaný rozsah opravy,
údržby nebo úpravy, odhad
finanční náročnosti, kontaktní osobu a dále informaci, zda
se jedná o jinou změnu válečného hrobu, která podléhá souhlasu Ministerstva obrany ČR.
Konkrétní případy je možné
konzultovat na níže uvedeném
kontaktu.
 Jaroslava Váchová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz

P O Z VÁ N K A
Konference o vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
16. června 2008
sídlo kraje Vysočina, kongresový sál
Žižkova ul. 57, Jihlava
zahájení 9.30 hod.

Konference je určena pro ředitele základních škol, pro
zástupce obcí (zřizovatele ZŠ), pro odborníky
ve vzdělávání.

Pravidla soutěže o Polévku Vysočiny (s bramborem)
(Soutěž vyhlašovaná hejtmanem kraje Vysočina pro obce, které se účastní soutěže Vesnice roku 2008 kraje Vysočina)
Nová soutěž o Polévku Vysočiny bude probíhat odděleně od ostatních aktivit spojených s hodnocením krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.
Pravidla:
1. Soutěž je určena pouze pro obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.
2. Recept přihlášený do soutěže musí být z kategorie polévek s využitím suroviny – brambor.
3. Konečná úprava receptu je na chuti a fantazii autora – hlavní přísady, ochucovadla a koření, zavářky…
4. Soutěž o nejlepší Polévku Vysočiny bude probíhat v předem určeném termínu (měsíc srpen) v prostorách Střední školy obchodu a služeb Jihlava. Škola dá k dispozici vybavení kuchyně, kraj Vysočina zajistí pro soutěžící požadované suroviny (speciality si mohou soutěžící přivést vlastní). Každou obec mohou při přípravě polévky reprezentovat nejvýše dva zástupci, kteří
budou mít maximálně 120 minut čistého času na přípravu cca 3 litrů přihlášené polévky.
5. Pokrm musí připravit osoby mající trvalé bydliště v obci přihlášené do soutěže Vesnice roku (nebo její místní části). Za tuto
skutečnost ručí podpisem přihlášky starosta obce.
6. Hodnocení polévek bude probíhat následně po jejich přípravě minimálně sedmičlennou hodnoticí porotou, která si ze svého
středu volí před zahájením práce předsedu. Počet členů poroty bude vždy lichý.
7. Porota musí pokrm ochutnat a ohodnotit. Každý porotce individuálně hodnotí zejména:
a) vizuální podoba polévky – jíme i očima
b) chuť
c) originalita receptu
Každý porotce hodnotí polévku v rozsahu od 1 do 10 bodů (zisk 10 bodů nejlepší hodnocení). Polévky budou hodnoceny anonymně pod vylosovanými čísly. Vítězem se stává recept s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
8. Do soutěže může být za obec přihlášen pouze jeden recept na polévku.
9. Přihlášky do soutěže se přijímají do 10. července 2008 pouze listovní poštou na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova
ul. 57, 587 33 Jihlava, heslo: Polévka Vysočiny.
10. Vítěz soutěže o nejlepší Polévku Vysočiny bude zveřejněn po ukončení hodnocení. Hejtman kraje Vysočina nejlepší recept
představí v rámci slavnostního vyhlášení ceny Vesnice roku.
11. V případě vzniku jakékoliv nejasnosti nebo sporu se na pro všechny závazném řešení usnáší většinovým hlasováním porota.
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda poroty.
Přihláška bude zveřejněna v měsíci květnu a červnu v krajském Zpravodaji a dále bude přístupná na www.kr-vysocina.cz.
Soutěž je považována za soutěž přátelskou a zcela dobrovolnou. Soutěž se koná pouze v případě doručení přihlášek více než šesti obcí.
Veškeré dotazy vztahující se k této soutěži zodpoví Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, telefon:
724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz.
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Příloha č. 1
Přihláška do soutěže Polévka Vysočiny 2008
Obec
Soutěžící zástupci obce

Jméno a příjmení:
Kontakt:
Jméno a příjmení:
Kontakt:

Název polévky
Recept

(sem prosím vložte recept včetně ingrediencí a popisu přípravy, všechny
suroviny prosím přepočtěte na přípravu 3 l polévky)

Přibližná doba přípravy polévky

Min.

Datum
Podpis statutárního zástupce obce, razítko obce

Poznámka

(zde je prostor pro jakýkoli vzkaz pořadatelům soutěže)

Přihlášku prosím odešlete nejpozději do 10. července 2008 na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava,
heslo: Polévka Vysočiny.
Veškeré dotazy vztahující se k této soutěži zodpoví Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
Přihlášené obci budou koncem července zaslány konkrétní termíny a organizační pokyny.

