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Monitoring hospodaření obcí
V prosinci 2008 jsme obce
informovali o zavedení nového ukazatele hospodaření
obcí – monitoringu hospodaření obcí. Ministerstvo financí na základě usnesení vlády
ČR ze dne 12. listopadu 2008
č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna
2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové

služby, každoročně provede
výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (dálě jen „SIMU“) za
všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace
a vyhodnotí výsledky výpočtu. Bude vycházet vždy
z údajů obcí, DSO a PO zaslaných prostřednictvím krajů k 31. 12. příslušného roku,
a tedy z účetních výkazů
po závěrečných zápisech.

Obcím tímto nevzniká žádná
povinnost posílat tento monitoring na MF ČR.
Podle harmonogramu MF ČR
provedlo za rok 2008 výpočet ukazatelů a dotčeným obcím byl zaslán dopis ministra
financí s žádostí o zdůvodnění nepříznivého stavu.
■ Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne
12. 5. 2009 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen
„zásady“). Nejedná se o nové
zásady, ale o doplněné a upravené Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu
kraje Vysočina č. 10/08 ze dne
24. 6. 2008. Úprava zásad spočívá především v doplnění po-

žadavku, aby územní plán byl
zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování
územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS) a byl zpracován
ve formátu GIS. S tím souvisí
i nové požadavky na předložení výkresové a textové části
územního plánu při předložení žádosti o proplacení dotace.
Další novinkou zásad je vyplnění formuláře Závěrečná zpráva
a vyúčtování poskytnuté dotace při předložení žádosti o proplacení dotace. Tento formulář
je přílohou č. 2 zásad. Stanovení

výše dotace ani termín pro podávání žádostí (na rok 2010 je to
opět do 30. 9. 2009) se nemění.
Text zásad je k dispozici na odboru územního plánování a stavebního řádu a dále na www.
kr-vysocina.cz > Krajský úřad
> Dokumenty odborů > Odbor
územního plánování a stavebního řádu > Dokumenty.
■ Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu,
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Blíží se konec radonového programu
Necelý rok do konce Radonového programu ČR!!!
Na základě usnesení vlády ČR
č. 538 z 31. 5. 1999 o Radonovém programu České republiky
uložila vláda předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zajišťovat od 1. 1. 2000
průběžné plnění úkolů Radonového programu ČR s cílem
tento program ukončit do roku
2009.

Jeho výhody
Bezplatné roční měření radonu
v bytech a rodinných domcích,
mateřských školách, základních
školách a budovách veřejného
zájmu (DD, DPS apod.) včetně
dokončených novostaveb.
Státní nevratná dotace občanům na protiradonová opatření
v bytech, rodinných domcích
ve výši 150 tis. Kč/byt, dále
v mateřských školách, základ-

ních školách, budovách veřejného zájmu (DD, DPS apod.)
v plné rozpočtované výši.
Státní nevratná dotace pro obce
na odradonování veřejných vodovodů v plné rozpočtované výši, řádově cca 2 mil. Kč
na vodovod.
Bezplatná pomoc kraje občanům i obcím při zabezpečení
státní dotace.
(pokračování na další straně)
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Radonový program ČR v našem kraji
Dosud bylo proměřeno 96 %
bytových objektů s předpokladem nadměrného výskytu
radonu. Ozdraveno 597 bytů,
45 mateřských škol a základních škol a 121 veřejných vodovodů celkovým nákladem
122,4 mil. Kč. V evidenci kraje Vysočina zůstává na 350
převážně bytových objektů
s nadměrným výskytem radonu v průměru 1 000 Bq/m3
(mezní hodnota je 400 Bq/m3)
s možností získání státní dotace na protiradonová opatření – nemusí jít o zásah do
obytných místností. Lokality,
kterých se to týká: okres Havlíčkův Brod: Lipnice n. S.,
Kouty, okres Jihlava: Batelov, Janštejn, Lhotka, Mrákotín, okres Pelhřimov: Častrov,
Hojanovice, Koberovice, Nový
Rychnov, Počátky, Těšenov,
Ústrašín, Miletín, okres Tře-
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bíč: Benetice, Budišov, Čikov,
Jesenice, Klučov, Kojetice, Mihoukovice, Nárameč, Okřešice, Přeckov, Pyšel, Rudíkov,
Smrk, Svatoslav, Tasov, Trnava, Třebíč, Vaněč, Věstoňovice, Vladislav, okres Žďár nad
Sázavou: Dolní Heřmanice,
Chlumek, Lavičky, Měřín, Nedvědice, Oslavička, Stránecká
Zhoř, Šeborov, Uhřínov, Věchnov, Velká Losenice. Bližší informace na kontaktní adrese
níže.
Návrh Radonového programu
ČR 2010–2019 – Akční plán
Státní úřad pro jadernou bezpečnost po roce 2009 předpokládá pokračování Radonového
programu ČR. Za tímto účelem
zpracoval návrh příslušného
materiálu, který prošel připomínkovým řízením a v nejbližší době bude předložen vládě
k projednání a ke schválení.
Předpokládá se ukončení monitoringu radonu v dosavadní

plošné aplikaci v tomto roce.
Důraz je kladen na osvětovou
činnost, na zájem občanů samotných o řešení radonové
problematiky svého bydlení
a na spolupráci samosprávy –
měst a obcí a stavebních úřadů.
Předpokládá se zachování dotační politiky státu ve stávající
formě i rozsahu.
Smysluplnost
Dle materiálu Státního ústavu
radiační ochrany je v pořadí
relativního rizika rakoviny plic
způsobené radonem v rámci
ČR na 1. místě kraj Vysočina
a v něm pak podle pořadí okresy Třebíč, Žďár n. S., Jihlava,
Pelhřimov a Havlíčkův Brod,
přičemž v republice ročně zbytečně zemře na rakovinu plic
způsobenou ozářením z radonu
cca 900 lidí, a tedy za každých
deset hodin jeden člověk. Další
informace na ww.kr-vysocina.
cz > Životní prostředí > Radon
> Aktuální informace.
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Majitelé postižených objektů mají možnost sobě nebo
svým dětem ušetřit v budoucnu nemalé ﬁnanční prostředky
na realizaci protiradonových
ozdravných opatření.
V případě ozdraveného objektu možno požadovat při jeho
prodeji 100 % kupní ceny,
v opačném případě je podle
dosavadních zkušeností nutno
počítat se snížením kupní ceny
o cca 20–30 %.
Závěr
Doporučujeme v maximální
míře do konce roku 2009 využít nabídku bezplatného monitoringu radonu a státní dotace
v rámci stávajícího Radonového programu ČR.
Pro více informací neváhejte
kontaktovat:
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky

Kraj spustil aktuální dopravní informace z regionu on-line
Kraj Vysočina spustil v květnu 2009 nový projekt dopravních informací on-line. Projekt
je aktivitou krajského odboru
informatiky a vznikl ve spolupráci s Krajskou správou
a údržbou silnic Vysočiny
a Ředitelstvím silnic a dálnic.
Smyslem aplikace je poskytnou široké veřejnosti, složkám
krajského integrovaného systému a případným partnerům
z oblasti dopravy kvalitní aktuální informace o stavu a sjízd-

nosti silnic v kraji Vysočina,
a to včetně dálnice D1.
Nová aplikace bude přístupná na adrese http://doprava.
kr-vysocina.cz a bude umožňovat uživateli zobrazení aktuálních informací v přehledné
mapě kraje nebo po výběru
dle jednotlivých okresů v kraji Vysočina. Legenda objasní
stav omezení prostřednictvím
barevně zvýrazněných úseků komunikací a příslušných
piktogramů (uzavírky a ome-

zení, práce na silnici, nehody,
dopravní události). Aplikace bude také obsahovat tabulku s detailními informacemi
o omezení jako typ dopravní
události, důvod uzavírek, doba
trvání omezení atd.
Data bude kraj Vysočina sdílet automaticky z Jednotného
systému dopravních informací
(JSDI), kam informace vkládají SUS, obce, Policie ČR a další dotčené orgány, aplikační
stránku řeší oddělení sprá-

vy aplikací a databází odboru informatiky (Petr Cop, cop.
p@kr-vysocina.cz) a oddělení správy GIS (Lubomír Jůzl,
juzl.l@kr-vysocina.cz). Vedoucím projektu je vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec
(pavlinec.p@kr-vysocina.cz).
■ Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
30. června
válečné hroby
předat krajskému úřadu informace o počtu a stavech válečných
hrobů, které jsou vedeny v evidenci obce podle stavu k 31. prosinci předchozího roku
vodovody
vlastník/provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen

zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
v předchozím kalendářním roce
přezkum hospodaření
obec podává krajskému úřadu žádost o provedení přezkumu
hospodaření nebo oznámit krajskému úřadu zadání přezkomání auditorovi/auditorské firmě
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 5. 2009 vyhlásilo čtyři nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na modernizace sociálních zařízení, kuchyní, výdejen
stravy a jídelen v budovách mateřských škol, na rozvoj malých podnikatelů, na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách a na obnovu nepamátkových objektů
na území památkových rezervací a zón. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů
a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Naše školka – 5 300 000 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: 15. 6. 2009
Rozvoj malých podnikatelů 2009 – 14 000 000 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, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 6. 2009
Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 – 2 500 000 Kč – program na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách a na podporu rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích na území
kraje Vysočina (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. Olga Tvarůžková, tel. 564 602 813, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 6. 2009
Obnova památkově chráněných území 2009 – 2 000 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz; Jana Zadražilová, tel.: 564 602 357, zadrazilova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 22. 6. 2009
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.

Soutěž: Obec přátelská rodině
Obec přátelská rodině je celostátní a každoročně pořádaná
soutěž, jejímž cílem je podpora rozvoje prorodinných aktivit
a propagace rodinné politiky
na úrovni obcí.
Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí
mateřských center v ČR.
Soutěže se může zúčastnit každá obec České republiky (nebo
v rámci statutárních měst
územně členěných na městské
části či obvody dotyčná městská část či obvod), a sice tím
způsobem, že její starosta či
starostka zašle vyplněný soutěžní formulář (k dispozici na

www.obecpratelskarodine.cz
/prihlaska-online.php) nejpozději do 31. července 2009 na
adresu Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Vítězné obce se mohou těšit
z větší spokojenosti svých obyvatel, prestiže a medializace.
Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě
v jedné z šesti velikostních kategorií, v jejichž rámci se soutěží, získají ﬁnanční odměnu
v podobě nároku na neinvestiční dotaci, která bude využita při
realizaci prorodinných aktivit
pořádaných obcí (více o podmínkách soutěže na www.obecpratelskarodine.cz).
Vyhlášení výsledků a předání diplomů a příslibů dotace
se uskuteční v listopadu 2009.

Ovítězných obcích bude stejně jako v loňském roce natočen a zveřejněn dokumentární ﬁlm.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Základní registry
V částce 33/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2009 byl
pod č. 111 publikován zákon
o základních registrech.
Zákon zřizuje čtyři základní
registry:
-základní registr obyvatel
-základní registr právnických
osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci
(základní registr osob)
-základní registr územní identiﬁkace, adres a nemovitostí
(základní registr územní identiﬁkace)
-základní registr agend orgánů
veřejné moci a některých práv
a povinností (základní registr
práv a povinností)

Zákon dále zavádí podrobná
pravidla pro nakládání s nimi,
mimo jiné zřizuje Správu základních registrů.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 7. 2010 (část dne 1. 1. 2010).
Veřejná podpora
V částce 33/2009 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2009
byl pod č. 109 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 215/ 2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje; zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; a zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon zpřesňuje působnosti
koordinačních orgánů v oblasti evidence a kontroly podpor
malého rozsahu a vydávání stanovisek k řízením před Evropskou komisí. Zákon dále určuje
postup při vymáhání neoprávněné veřejné podpory.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 6. 2009 (část dne 1. 1. 2010,
část dne 1. 1. 2012).
Financování vědy a výzkumu
V částce 33/2009 Sbírky zákonů
vydané dne 27. 4. 2009 byl pod
č. 110 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu
a vývoje), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Novela zákona mění způsob
a strukturu ﬁnancování vědy
a výzkumu, dále zvyšuje důraz
na aplikace a inovace a mimo
jiné zřizuje Technologickou
agenturu.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 7. 2009 (část dne 1. 1. 2010).
■ Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Třebíčská nemocnice odstartovala stavbu
pavilonu pro miminka
Během dvou let vyroste v areálu krajské nemocnice v Třebíči
nový pavilon Pro matku a dítě.
Moderně vyhlížející budova
s odpovídajícím přístrojovým
vybavením a komfortním zázemím pro maminky z celého kraje začne svému účelu
sloužit v první polovině roku
2011. Stavba přijde kraj Vysočina na 309 mil. korun, 40 %
nákladů bude hrazeno z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Současná budova třebíčské porodnice je z roku 1977. Nový
pavilon vyroste v místech staré interny a přímo naváže na
pavilon malých interních oborů. Stavba na zelené louce se
stane pomyslnou branou do
Nemocnice Třebíč. „Vzhledem k tomu, že jde o novostavbu, práce nijak neovlivní
obvyklý provoz nemocnice a
jejích oddělení. Je však třeba
počítat se zvýšenou prašností

a hlučností v areálu nemocnice, což je malá cena za budoucí velké pohodlí klientů
nemocnice,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast majetku
Libor Joukl.
Do nového pavilonu se po kolaudaci sestěhuje nejen porodnice, ale i rehabilitace
s vodoléčbou, lékárna a dětské oddělení. „Pavilon pro
matku a dítě nabídne 29 lůžek
porodnického oddělení, 28 lůžek pro rehabilitační jednotku
a 22 lůžek pro dětské oddělení. Speciální lůžkové jednotky budou disponovat pěti
JIP lůžky dětskými a čtyřmi JIP lůžky novorozeneckými. Odpovídajícího prostředí,
především sociálního a hygienického, se dočká také zdravotnický personál a zároveň
dojde ke zvýšení bezpečnosti.
Vybudování nového pavilonu a jeho vybavení lékařskou
technologií bude zajištěna

moderní úroveň léčby pacientů v kontextu se současnými
medicínskými trendy,“ uvedl
ředitel Nemocnice Třebíč Petr
Mayer.
V nových čtyřech patrech pacienti najdou vstupní recepci
a lékárnu, rehabilitaci a vodoléčbu, dětské a novorozenecké oddělení a porodnici.
„Nové prostředí včetně technologického zázemí bude
mít pozitivní dopad na vyšší
úspěšnost a efektivitu léčby
pacientů v rehabilitaci, zkrátí se průměrná čekací doba na
výkony a průměrná ošetřovací doba, a tím i průměrná doba
pracovní neschopnosti klientů. V nové budově výrazně
stoupne úroveň pobytu nastávajících maminek v nemocnici. V pokojích bude vlastní
sociální zařízení a v případě
zájmu bude umožněn i pobyt
otce s matkou a dítětem po
porodu. Tato skutečnost jistě

pozitivně ovlivní počty žen,
které u nás budou chtít rodit,“
doplnil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Přímá spádovost do Nemocnice Třebíč překračuje 130 tisíc
obyvatel. Ročně se v nemocnici uskuteční v průměru více
než 21 tisíc hospitalizací a 250
tisíc ambulantních ošetření.
Každý rok se ve zdejší porodnici narodí více než 1 100 miminek.
Kontakty na relevantní osoby:
■ Dana Buřičová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 724 650 107, e-mail:
buricova.d@kr-vysocina.cz
■ František Kalina, technický náměstek Nemocnice Třebíč, p. o., telefon: 568 809 330,
e-mail: fkalina@nem-tr.cz
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Odbor kultury a památkové péče

Vyhlášení výsledků veřejné ankety Zlatá jeřabina – Ceny kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2008
Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání dne 12. května
2009 vyhlásilo vítěze veřejné ankety Zlatá jeřabina 2008, 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, jež
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 9. března do 17. dubna 2009 a celkem
bylo zasláno 15 824 hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita
5 489 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 10 335 hlasů.
Výsledky hlasování naleznete na internetových stránkách kraje
Vysočina 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. Všem vítězům srdečně blahopřejeme!

Zlatá jeřabina

Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 včetně ﬁnančního ocenění získávají:
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo – Trampský širák 2008 – 5. ročník festivalu/Štoky
2. místo – Černovicko se baví – kulturně společenská akce/Černovice
3. místo – Velká bitva o Polnou – rekonstrukce středověké bitvy/
Polná
Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo – Celková obnova klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie/Žďár nad Sázavou
2. místo – Celková obnova fary č. p. 20/Dalešice
3. místo – Restaurování oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie/Polná
■ Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí

Nový zákon o odpadech – připomínkové řízení
V únoru 2009 kraj Vysočina
jako jedno z připomínkových
míst obdržel nový Návrh zákona o odpadech a o změně
některých zákonů a v rámci
meziresortního připomínkového řízení se k tomuto návrhu zákona vyjádřil.
Kraj Vysočina v připomínkách k návrhu zákona o odpadech zcela respektoval
stanovisko a usnesení Komise Rady Asociace krajů České
republiky a stanovisko Svazu
měst a obcí České republiky
a vyjádřil zásadní nesouhlas
s předloženým návrhem zákona o odpadech v podobě,
v jakém byl rozeslán do me-

ziresortního připomínkového
řízení, a žádá, aby byl stažen
z legislativního procesu.
Kraj Vysočina považuje za
nevhodné připravovat zcela nový zákon o odpadech do
doby, než bude vypracována nová dlouhodobá koncepce nakládání s odpady, a proto
požadoval zpracovat pouze
„euronovelu“ stávajícího zákona o odpadech v nezbytně
nutném rozsahu, která bude
plně reﬂektovat novou směrnici o odpadech – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady
(ES) č. 98/2008.
Kraj Vysočina rovněž požadoval, aby nový zákon o odpa-

dech respektoval energetické
využití směsného komunálního odpadu jako rovnocennou alternativu pro využívání
odpadů a v souvislosti s tím
požadoval dořešit možnost ﬁnancování integrovaných projektů se zapojením přímého
energetického využití směsného komunálního odpadu z dotačních prostředků EU.
Přestože kraj Vysočina vyjádřil zásadní nesouhlas s obsahem předloženého návrhu
zákona uplatnil 50 zásadních
připomínek k jednotlivým
ustanovením návrhu zákona.
Kraj Vysočina mimo jiné zásadně nesouhlasil s navrženým

způsobem řešení živnostenských odpadů jako součásti
komunálního odpadu, s navrženými ekonomickými nástroji, zejména s řešením poplatků
za ukládání odpadů na skládky, se zavedením povinnosti
obcím třídit pět využitelných
složek komunálního odpadu
+ biologicky rozložitelný komunální odpad a v neposlední řadě s návrhem poplatků
za komunální odpad z domácností.
■ Pavla Bendová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 515, e-mail:
bendova.p@kr-vysocina.cz
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Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj 2009
Ministr pro místní rozvoj
schválil dne 29. 4. 2009 dotace
pro 625 projektů malých obcí
z celé České republiky z oblasti
rozvoje venkova. Podpora směřuje především na obnovu i výstavbu zařízení a objektů pro
práci s dětmi a obnovu drobných sakrálních staveb na venkově. Z tohoto programu jsou
již tradičně podporovány i projekty obcí oceněných v rámci
soutěže Vesnice roku. Program
přispívá k zvýšení atraktivity

malých obcí pro mladé rodiny a zlepšování kvality života
na venkově.
Na výzvu k podání žádosti o podporu z tohoto programu obdrželo ministerstvo
celkem 1 061 žádostí s celkovou výší požadované dotace
276 mil. Kč. Po formální a věcné kontrole všech žádostí bylo
vybráno 625 projektů v celkové
výši dotace 167 mil. Kč, čímž
byly vyčerpány veškeré zdroje
určené pro ﬁnancování progra-

mu. Přehled schválených projektů je zveřejněn na webových
stránkách MMR > Regionální
politika.
Pro kraj Vysočina to znamená
42 projektů podpořených celkovou částkou 12 548 000 Kč.
K nejzajímavějším podpořeným projektům v oblasti
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci patří
XV. Národní přehlídka prací
vesnické mládeže v obci Jiřice
s podporou 200 tis. Kč či pro-

jekt Dětské hřiště v Krásné
Hoře s podporou 300 tis. Kč.
Ze sakrálních staveb je to například obnova kaple svatého Floriána v Mladoňovicích
s podporou 400 tis. Kč.
Věříme, že v příštím roce budou naše obce ještě úspěšnější
a využijí možnosti tohoto programu beze zbytku.
■ Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Dotace kraje Vysočina na drobné vodohospodářské
ekologické akce v roce 2009
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce jsou
v roce 2009 již 6. rokem poskytovány v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Předmětem poskytování dotací
jsou výstavby a rekonstrukce
kanalizací a čistíren odpadních vod, které řeší obce velikosti do 10 000 ekvivalentních
obyvatel (EO).

U všech akcí je podmínkou,
že předmět žádosti musí řešit
nejméně 100 EO. U obcí do
500 EO se musí jednat o akci,
která je v mimořádném zájmu
ochrany vod nebo ochrany
přírody. Žadatelem může být
obec či svazek obcí. Alokace
ﬁnančních prostředků na celý
letošní rok byla 46,7 mil. Kč.
V 1. kole příjmu žádostí do
31. 1. 2009 bylo rozděleno
26,1 mil. Kč. Následně zastupitelstvo kraje dne 12. 5. 2009

rozhodlo o navýšení ﬁnančních prostředků o 20 mil. Kč.
Ve 2. kole příjmu žádostí do
31. 7. 2009 je tedy k rozdělení 40,6 mil. Kč. Povinnými
přílohami žádosti jsou mimo
jiné projektová dokumentace pro stavební povolení, pravomocné stavební povolení
a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti. Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství
ještě připravuje aktualizaci

uvedených zásad ke schválení do zastupitelstva kraje
na 16. 6. 2009.
Uvedené zásady včetně příloh
jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského
úřadu kraje Vysočina > Oddělení vodního hospodářství.
■ Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Zelená úsporám – dotační program na zateplování
a ekologické vytápění domů 2009–2012
Program Zelená úsporám
představuje podporu využívání energie z obnovitelných
zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje emisních povolenek,
které má česká republika
k dispozici v režimu Kjótského protokolu.
Podpora je v rámci programu nastavena tak, aby prostředky programu mohly
být čerpány v průběhu celého období od 1. 4. 2009
do 31. 12. 2012 a aby dotace
mohla být poskytnuta kaž-

dému, kdo o podporu požádá a zároveň splní podmínky
programu.
Cílem programu je podpořit
vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie v obytných
budovách realizovaná fyzickými a dalšími subjekty
vlastnícími obytné budovy.
Podrobnější informace je
možné získat na pracovišti
Státního fondu životního prostředí v Jihlavě, Havlíčkova
111, 586 01 Jihlava (v blízkosti hlavního vlakového nádra-

ží), u odborných pracovníků:
Antonín Čermák, telefon:
567 213 855, e-mail: antonin.
cermak@sfzp.cz
Kateřina Duňková, telefon:
567 213 855, e-mail: katerina.dunkova@sfzp.cz
Leopold Gotthard, telefon:
567 213 855, e-mail: leopold.
gotthard@sfzp.cz
Jan Pavlas, tel. 567 213 855,
e-mail: jan.pavlas@sfzp.cz.
Pro zájemce o podporu z programu Zelená úsporám jsou
určeny návštěvní hodiny
na pracovišti Státního fon-

du životního prostředí v pondělí od 8.00 do 15.00 hod.,
úterý od 8.00 do 17.00 hod.,
středa od 8.00 do 17.00 hod.,
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.
a pátek od 8.00 do 14.00 hod.
Podrobné informace lze získat též na webových stránkách Státního fondu životního
prostředí www.zelenausporam.cz nebo na zelené telefonní lince 800 260 500.
■ Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail:
ﬁxa.z@kr-vysocina.cz
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Cvičení složek Integrovaného záchranného
systému kraje Vysočina
Dne 7. 5. 2009 proběhlo cvičení: Záchranné složky z Vysočiny
likvidovali rozsáhlý požár.
Hasiči, policisté a záchranáři z Vysočiny včera likvidovali rozsáhlý požár v budově kotelny společnosti Čepro u Havlíčkova
Brodu. Akce trvající více než hodinu měla procvičit součinnost
všech složek krajského integrovaného systému. V areálu společnosti Čepro nešlo o výjimečné cvičení. Malé prověrky připravenosti v tomto podniku skladujícím pohonné hmoty probíhají
ve vlastní režii několikrát ročně.
Popis simulované situace: V rekonstruované budově kotelny
v areálu podniku Čepro, a. s., provoz Šlapánov, došlo k úniku
plynu, výbuchu a následnému požáru. Čtyřem osobám se podaří z hořícího objektu včas uniknout. Zbylých dvacet lidí zůstalo v kotelně uvězněno. Požár si vyžádal čtyři oběti na životech.
Uvnitř průmyslového areálu hrozilo další rozšíření požáru a byly
ohroženy i sousední objekty. Okamžitě proběhla evakuace pracovníků ohrožených objektů. Okamžitě byl svolán svolán krizový
štáb obce Šlapánov, který zajistil evakuaci nádraží a vyrozumění
obyvatelstva.
Do celé akce bylo zapojeno více než sto hasičů, policistů a zdravotníků.
Hodnocení cvičení:
Plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina
Do cvičení bylo zapojeno na šest desítek profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů. K celkovému vyhodnocení cvičení dojede zhruba za tři týdny po obdržení zpráv od rozhodčích.
Z prvních postřehů je zřejmé, že cvičení splnilo svůj účel a cíl.
Z naší strany došlo k ověření reálných dojezdových časů jednotek, spojení a komunikace. Poprvé si zde hasiči vyzkoušeli třídění zraněných v nebezpečné zóně metodou START. Celkově
jsem s odvedenou prací hasičů jak při samotném zásahu, tak také
při koordinaci složek integrovaného záchranného systému velmi
spokojen.

Ing. Jan Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných
událostí, Krajský úřad kraje Vysočina
Velmi důležitým faktorem při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému je vzájemná součinnost pod velením velitele zásahu. Každý musí znát svoji činnost a v činnosti
neomezovat druhé. Cvičení prověřilo funkčnost fónicého spojení
při činnosti složek integrovaného záchranného systému, vzájemné poznání a způsob nasazení záchranářské techniky a vybavení
a způsob třídění zraněných a příjmu zraněných k péči v nemocničním zařízení. Podobné cvičení se plánuje na podzim na Třebíčsku, kde bude simulovanou událostí pád letadla.

Ing. Martin Němeček, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
Do plánovaného cvičení bylo zapojeno několik desítek zdravotníků. Na místě zasahoval vrtulník LZZS Jihlava, čtyři posádky
RLP, tři posádky RZP a dvě posádky DRNR. Zdravotníky byla
prověřena aktivace traumatologického plánu s uvědoměním zaměstnanců o mimořádné události pomocí sms zprávy na mobilní
telefony. Na místě byl aktivován stan pro hromadné neštěstí, který se opět osvědčil pro léčbu zraněných při nepříznivém počasí.
Cvičení nám umožnilo prověřit jak činnost zasahujících posádek
na místě mimořádné události, tak také organizaci a akceschopnost záchranářů i Zdravotnického operačního střediska. Jedním z
cílů cvičení byl i nácvik a prověření práce s novou spojovací technikou ZZS – ručními radiostanicemi TPH 700 Jupiter. Metodika
práce i technické parametry radiostanic se ukázaly jako vyhovující pro nasazení do ztížených podmínek hromadného neštěstí i do
běžného provozu. Celé cvičení hodnotíme velice kladně.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Na Vysočině se stále nejlépe podniká v Humpolci
Humpolec kraloval loňskému ročníku soutěže Město pro byznys,
letos navíc už po druhé vyhrál i v kraji Vysočina. Město láká
rozvinutým podnikatelským prostředím a může se chlubit nejvyšším podílem podnikatelů, který ještě stále solidně roste. „Recese nás nebrzdí, stále pokračujeme v investicích a snažíme se
o maximální rozvoj města. Město Humpolec se stále těší důvěře
místních podnikatelů i developerů v bytové výstavbě“, sdělil při
přebírání ceny starosta Humpolce Jiří Kučera. Cenu převzal z rukou hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
Oblibě města nahrává i kvalitní lokalita s dynamickou bytovou
výstavbou, nízkou kriminalitou a hlavně solidní infrastrukturou,
což souvisí i s polohou města na dálnici D1.
O tři místa během uplynulého roku v žebříčku poskočil Pacov a
odnáší si pomyslné stříbro. Úspěch mu přinesly příznivé cenové podmínky v regionu. Jsou zde nejlevnější stavební pozemky,
byty i vodné a stočné. Pacovská radnice sice zaměstnává nejvíce
úředníků, ale ti jsou na druhou stranu nejúspěšnější v získávání
evropských dotací.
Na třetí pozici dosáhla letos na Vysočině rovnou dvě města: Nové
Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. První z nich vyniká lokalitou, nové byty zde rostou dvakrát rychleji než v případě konkurenčních obcí. Pozitivní je i vysoký počet lékařů a nejvyšší
demograﬁcký přírůstek. Obyvatelé Nového Města jsou navíc zodpovědní a svědomitě recyklují odpad. Žďáru nad Sázavou z hlediska byznysu městu pomáhá vysoké zastoupení sektoru služeb,
nízký věk nezaměstnaných a podprůměrné platy v administrativě.

Vloni se do první desítky celorepublikového pořadí dostala čtyři
města z Vysočiny a do letošního krajského pořadí se dostal i Pacov. „Díky Městu pro byznys tak poznáváme, že Vysočina nabízí
obrovské podnikatelské příležitosti pro malé i velké investory“,
uvedl předseda Krajské hospodářské komory z Vysočiny Rostislav Dvořák.
Humpolec prožívá zlaté časy. Podnikatelské prostředí je zde nejrozvinutější v kraji. Je zde o 11 % více podnikatelů a podíl středních a velkých ﬁrem je zde zastoupen o 38 % více než v ostatních
sledovaných městech. Počet nových bytů k poměru k počtu obyvatel roste dvaapůlkrát rychleji a kriminalita v celém pelhřimovském okrese klesá nejrychleji v kraji. Na jedno volné pracovní
místo se zde hlásí dvakrát více uchazečů, ale podnikatelé musí
počítat s o 10 % vyššími mzdovými náklady v administrativě.
Radnice jako druhá nejméně podporuje veřejnou dopravu a má
druhé nejslabší kapitálové investice, ale rating hospodaření má
nejlepší v kraji. Radnice se dobře stará, aby veřejnost měla přístup k on-line počítačům. Je zde druhý nejnižší poplatek za stánek, ale nejvyšší daň z nemovitosti. Radnici doporučujeme více
komunikovat s podnikateli – ti jsou totiž s městským úřadem nejnespokojenější v kraji. Podnikatelé jsou kritičtí i k místnímu podnikatelskému prostředí.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Kosovská 16, 586 01 Jihlava
www.ksusv.cz
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Srdečně Vás zveme na

Den komunální techniky

Přijďte se podívat,
inspirovat se
a seznámit
s komunální technikou

Prezentace dodavatelů komunální techniky
pro organizace a obce v kraji Vysočina
Akce se koná pod záš�tou hejtmana kraje Vysočina
čtvrtek 25. června 2009
9:00 – 16:00 hod
areál organizace, Kosovská 16, Jihlava
Od 10 hodin srdečně zveme širokou veřejnost. Vstup zdarma.

• Výstava cestářské techniky • Ukázka činnos� cestářské techniky • Ukázka technologie pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů • Výstava techniky pro efek�vní údržbu veřejných ploch •
• Výstava techniky pro celoroční údržbu měst a obcí • Individuální ukázky práce vystavované techniky •
• Ukázka prvků bezpečnos� silničního provozu • Občerstvení •

