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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
NA VYSOČINĚ V ŘÍJNU PO SEDMÉ
Sedmý ročník podzimní slavnosti výtvarného
umění a uměleckých řemesel v Kraji Vysočina
se tentokrát uskuteční o víkendu 7. a 8. října.
O tomto víkendu výtvarníci a umělečtí řemeslníci v regionu zpřístupní svá tvůrčí zázemí.
Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit
v jejich domácím prostředí. „Cílem projektu je
propagace umění, řemesel a zprostředkování
kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upřesňuje za
tým Dnů otevřených ateliérů MgA. Jiří Jedlička,
ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, které
tradičně celou akci v Kraji Vysočina organizačně
zabezpečuje.
V letošním roce se do akce zapojí na dvě stovky
tvůrců na sto padesáti místech, a to jak ve městech, tak i v menších obcích. V rámci akce budou
samozřejmě opět přístupné dvě desítky veřejných i soukromých galerií a některé umělecké
a výtvarné školy všech stupňů.

Ve druhé polovině září budou organizátoři
rozšiřovat především prostřednictvím informačních center a knihoven v regionu informační
brožurky s podrobnými informacemi a kontakty
na otevřené ateliéry i dílny. V Novinách Kraje
Vysočina, jež budou na začátku října distribuovány do schránek všech domácností na Vysočině, bude také uveřejněn celostránkový inzerát
s aktuálními kontakty na zúčastněné tvůrce.
Informace o akci jsou průběžně aktualizovány na
webových stránkách www.vysocina-kultura.cz,
www.muzeumhb.cz a facebookových stránkách
akce.
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 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH,
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

Období školního vyučování ve
školním roce 2017/2018 začne
ve všech základních školách,
středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září
2017. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve středu
31. ledna 2018. Období škol-

ního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou
na čtvrtek 26. října a pátek
27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou
zahájeny v sobotu 23. prosince
2017 a skončí v úterý 2. ledna

2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody Hl. města Prahy
5. 2. – 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
12. 2. – 18. 2. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19. 2. – 25. 2. 2018 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
26. 2. – 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
5. 3. – 11. 3. 2018 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
12. 3. – 18. 3. 2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město,
Prostějov

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
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou
trvat od pondělí 2. července
2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve škol-

ním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Odhadujeme, že do 1. tříd
nastoupí přibližně 5 100 žáků,
což je asi o 200 méně než v loňském školním roce.

Do lavic na Vysočině usedne
cca 44 000 žáků základních
škol a přibližně 20 000 žáků
denního studia středních škol.
Mateřské školy bude od září
navštěvovat více než 18 000
dětí.

 Marie Šprinclová,
odbor školství, mládeže
a sportu,
tel.: 564 602 947, e-mail:
sprinclova.m@kr-vysocina.cz

PŘESTUPKY OBCÍ VE SPLETI
LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ROKU 2017
Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a současně i příslušný
změnový zákon č. 183/2017 Sb., který čítá téměř dvě stě stran
a mění některá ustanovení 251 zákonů.
V praxi to znamená, že od druhého pololetí tohoto roku se již
územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí (dále jen
„DSO“) nemohou dopouštět správních deliktů, nýbrž při nesplnění
nebo porušení zákonem stanovených povinností páchají přestupky.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017, jež krajský úřad zahájil
v závěru srpna 2017, mohou být obce a DSO trestány pokutami za
přestupky, kterých se dopustí podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 420/2014 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO. Zatímco
skutkové podstaty přestupků (do 30. 6. 2017 správních deliktů)
uvedené v § 15 kontrolního řádu a v § 14 zákona o přezkoumávání se
v roce 2017 nezměnily, v případě zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů se přestupky vyjmenované v § 22a tohoto zákona
rozšířily novelou na základě zákona č. 24/2017 Sb. Obce a DSO
jsou tak povinny pod hrozbou spáchání přestupku s účinností od
21. 2. 2017 zveřejňovat šest dalších rozpočtových dokumentů: návrh
střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled
rozpočtu, schválený rozpočet, schválená rozpočtová opatření,
schválená pravidla rozpočtového provizoria a schválený závěrečný
účet. Současně novela zákona stanovila v nově zařazeném § 28a
povinnost i pro příspěvkové organizace územních samosprávných
celků zveřejňovat návrh jejich střednědobého výhledu rozpočtu,
schválený střednědobý výhled rozpočtu, návrh jejich rozpočtu
a schválený rozpočet. Nezveřejnění těchto dokumentů podle zákona
však u příspěvkových organizací není přestupkem.
Výše zmíněné legislativní změny vyžadují odpovědnou metodickou přípravu kontrolorů a zvyšují časové nároky na přezkoumání

hospodaření obcí a DSO, také však zatěžují zejména obce I. stupně
dalšími povinnostmi a s nimi spojenou administrativou.
V této souvislosti nelze nezmínit četné kritické ohlasy na poslední
znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v němž se vyskytuje řada nepřesností, nesprávných formulací a odkazů. Například pro způsob zveřejňování dokumentů
se používají v zákoně různé pojmy: „internetové stránky“, „způsob
umožňující dálkový přístup“ nebo „elektronická podoba“. Příkladem chybného odkazu je ustanovení § 22a odst. 2 písm. d), podle
nějž je přestupkem obce také nezveřejnění návrhu rozpočtového
opatření nebo návrhu pravidel rozpočtového provizoria, přičemž
žádná povinnost zveřejňování takovýchto návrhů v zákoně není
uvedena. Problémem při zavádění a plnění nových povinností je
rovněž účinnost nových zákonů nebo jejich významných novel
v průběhu kalendářního roku (jak je výše uvedeno: od 1. 7. 2017,
resp. od 21. 2. 2017).
Kvalitní přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2017 vyžaduje na jedné straně odborně připravené kontrolory krajského úřadu
(připravené i na vyřizování metodických dotazů obcí ohledně
nových zákonných povinností), na druhé straně toleranci představitelů obcí, pokud budou obce z důvodu zanedbání nebo opomenutí
některé povinnosti obviněny ze spáchání přestupku.
Aktuální přehled přestupků obcí a DSO podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, je zveřejněn na internetových stránkách
Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor kontroly.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701,
e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

KAMPAŇ ČISTÝ KRAJ VYSOČINA
V rámci úklidové akce Čistá
Vysočina se letos 22 000 dobrovolníků podařilo vysbírat přes
80 tun odpadků z příkopů podél
silnic napříč celým regionem.
„Počet sesbíraných tun meziročně klesá, množství odpadu,
který řidiči vyhodí ze svých aut
do přírody, je však stále alarmující. To je důvod, proč jsme se
rozhodli působit na řidiče v průběhu celého roku, aby odpadky

končily tam, kde mají, a tedy
v kontejneru. Čistota přírody
je vizitkou nás všech,“ uvedl
politik Zdravého Kraje Vysočina
a MA21 Martin Hyský.
V letošním roce běží v rámci projektu Podpora realizace MA21
v Kraji Vysočina nová kampaň
Čistý Kraj Vysočina. „Ta se snaží
jednoduše a srozumitelnou formou působit nejen na obyvatele

našeho regionu, ale i řidiče, kteří
územím jen projíždějí,“ doplnil
Martin Hyský s tím, že s financováním kampaně pomáhá Státní
fond životního prostředí ČR.
Na svých cestách můžete potkat
autobusy hromadné dopravy, jež
mají na zadním okně umístěnou
výzvu proti vyhazování odpadků
z aut. Autobusové linky byly
vybrány tak, aby je bylo možné
vidět na území všech okresů

kraje. U vybraných frekventovaných silnic jsou vyvěšovány
billboardy. Proti vyhazování
odpadků je zaměřen také videospot ve dvou sekvencích jak pro
řidiče nákladních, tak i osobních
aut. Jeho ústředním motem je:
„Nebuď out, nevyhazuj!“
Pro nejmenší, a tedy žáky
mateřských škol a prvního
stupně základních škol, jsou
určeny workshopy s tematikou
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udržování čistoty životního
prostředí a třídění odpadu. První
z nich proběhly ještě před koncem školního roku ve školách

ZPRAVODAJ
v Urbanově, Staré Říši, Telči,
Krahulčí a Mrákotíně. Zbývající
z celkem patnácti workshopů
proběhnou v září a říjnu.

V kampani za využití stávající
grafiky bude Kraj Vysočina
pokračovat i v příštích letech.
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 Jana Böhmová,
koordinátorka Projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21,
odbor regionálního rozvoje,
tel. 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz

PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ VESNICE KRAJE VYSOČINA
ROKU 2017 V HEŘMANOVĚ NA ŽĎÁRSKU
Heřmanov na Žďársku – obec s přibližně 200 obyvateli
– zvítězila zejména díky svému intenzivnímu rozvoji, avšak
desetičlenná porota ocenila vysoce i práci s mládeží, péči
o přírodu a udržování tradic v obci. Zlatou stuhu s titulem Vesnice Kraje Vysočina roku 2017 předal starostce
Pavle Chadimové hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
a gratuloval jí kromě jiných také ministr zahraničních věcí
Lubomír Zaorálek.

Do letošního ročníku soutěže o nejlepší obec Kraje Vysočina se
přihlásilo 14 obcí. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělil
na oceněních celkem 425 tisíc korun. „Cílem soutěže je především
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich
domova, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a dále upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam venkova,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.
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PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY
Za péči o válečné hroby byly
v Kraji Vysočina v letošním
roce oceněny městys Dalešice,
obec Slavětice a obec Krhov.
Tradiční pamětní plakety předal
všem oceněným na slavnostním
vyhlášení krajského kola Vesnice
roku 2017 v Heřmanově ředitel
odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany ČR plk. gšt.
Eduard Stehlík. U příležitosti
připomenutí stého výročí bitvy
u Zborova a jako poděkování

za osobní náklonnost a podporu
zachování odkazu byl plaketou
oceněn také hejtman Kraje
Vysočina. Plaketou za péči
o válečné hroby bylo v Kraji
Vysočina včetně letošních oceněných oceněno již 52 subjektů.
Válečnými hroby jsou podle
zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, nejen místa, kde jsou
pohřbeny ostatky osob, které
zahynuly v důsledku aktivní

účasti ve vojenské operaci nebo
v důsledku válečného zajetí,
anebo ostatky osob, jež zahynuly v důsledku účasti v odboji
nebo vojenské operaci v době
války, ale také pietní místa
(pamětní desky, pomníky nebo
jiné památníky), která takovéto
osoby připomínají.
Válečné hroby i pietní místa jsou
evidovány v Centrální evidenci
válečných hrobů, již vede Ministerstvo obrany ČR a která je

veřejně přístupná na webových
stránkách http://www.valecnehroby.army.cz. V Kraji Vysočina
je v současné době evidováno
1 851 válečných hrobů a pietních míst, jež připomínají přes
18 000 obětí.
 Daniel Trtík,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 444
e-mail: trtik.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Stavební zákon
V částce 82/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byl pod
č. 225 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Cílem vládní novely stavebního
zákona je zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018.
Základky
V částce 88/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 8. 2017 byla pod
č. 243 publikována vyhláška,
k t e r ou s e m ě n í v yh l á š k a
č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2017.
Cizinci
V částce 81/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byl pod
č. 222 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.

Novela zákona transponuje
směrnice Evropského parlamentu a rady, mění pravidla
u mož ňující vst up a poby t
cizinců za účelem podnikání
a posiluje odchylky od úpravy
správního řádu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 8. 2017 (část 1. 8. 2018).
Významné dny
V částce 82/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byl pod
č. 226 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon doplňuje nové
významné dny, a to 9. březen
– Den památky obětí vyhlazení
terezínského rodinného tábora
v Osvětimi-Březince a 18. červen – Den hrdinů dr uhého
odboje.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Lesní stavby
V částce 87/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 9. 8. 2017 byla pod
č. 239 publikována vyhláška
o technických požadavcích pro
stavby pro plnění funkcí lesa.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

Rozpočtová skladba
V částce 85/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byla pod
č. 233 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2017.
STK
V částce 83/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byla pod
č. 228 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001
Sb., o technických prohlídkách
a měření emisí vozidel, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Technická způsobilost vozidel
V částce 86/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 8. 2017 byla pod
č. 235 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních
komunikacích.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 19. 8. 2017 (část 1. 1.
2018).
Hnojiva I
V částce 83/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 7. 2017 byla pod

č. 229 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 377/2013 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv, ve
znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 15. 8. 2017.
Hnojiva II
V částce 86/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 8. 2017 byla pod
č. 237 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
M i n ist e r st va z e mě děl st v í
č. 474/2000 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 3. 9. 2017.
Školy MV
V částce 87/2017 Sbírky zákonů
vydané dne 9. 8. 2017 byla pod
č. 238 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 2/2006 Sb., kterou se pro
školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení
školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2017.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

